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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της με αριθμό 7/2011 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις (12) του μήνα
Ιουλίου, του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το
Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 960/12-07-2011, έγγραφη πρόσκληση
του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-0695).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ευάγγελος, Μπαλάσκας, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, μέλος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης Συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.07.12.07.01.57
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού:
«Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού
Δήμου Χαλάστρας» ( Απόφαση 2011.07.12.07.01.57)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης Συνεδρίασης και αναφέρθηκε στον
κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω της καταλυτικής
ημερομηνίας και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την
συζήτηση του ανωτέρω θέματος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης,
αναφέρθηκε στην έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του
τίτλου.
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα
από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα
1. την μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπως
τροποποιήθηκε μετά τις παρατηρήσεις των στελεχών του ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως τελικά εγκρίθηκαν, μετά τις παρατηρήσεις της
μονάδας Γ της Ε.Δ.Α. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη, με την Α.Π. 169892/11-7-2011 απόφαση του ειδικού Γραμματέα Υδάτων με την
οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α..Κ.)
διακηρύσσει
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤ ΑΣΙΑ – ΚΑΤ ΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Προϋπολογισμού 7.780.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.),
που κατανέμεται στα παρακάτω τμηματικά έργα:
ΤΜΗΜΑ Α) «Αποχετευτικά δίκτυα – καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού του
Δήμου Χαλάστρας» με τμηματικό προϋπολογισμό 3.765.000,00 ΕΥΡΩ (επιμετρούμενο
τμήμα), εκ των οποίων το ποσό των 315.000,00 ΕΥΡΩ αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες.

ΤΜΗΜΑ Β) «Εξοπλισμός δικτύου, σύστημα αυτοματισμού, αντλιοστάσιο
αναρρόφησης (πλην δικτύων), του Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας» με
τμηματικό προϋπολογισμό 4.015.000,00 ΕΥΡΩ (κατ' αποκοπήν τμήμα).
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν 3669/2008, και β) τους όρους του
παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1:
1.1
1.2
1.3

Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή
Εργοδότης - Κύριος του Έργου είναι: Δ.Ε.Υ.Α. Χαλάστρας

Κιλκίς

Αναθέτουσα Αρχή - Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Δ.Ε.Υ.Α.
Προϊστάμενη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς που έχει έδρα στο Κιλκίς
Οδός :
Ταχ. Κωδ.:
Τηλ.:
Telefax :
E-mail :

1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση
61100
23410 29330
23410 29320
paragios@deyak.gr

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

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του
έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στις
…-….-…….. ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00, από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού.
«Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική
Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το
εκ του νόμου δικαίωμα και
προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος», είναι κάθε Εργ.Επ. ή
Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει
προσφορά στην παρούσα
δημοπρασία.
«Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που
συνάπτει σύμβαση
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο»
ή «Συμβατικό Τιμολόγιο»,
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της
υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το
ποσοστό
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.

1.5

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων(ΚΔΕ) είναι ο νόμος
3669/08 (ΦΕΚ ΑΊ16).

1.6

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να
δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον
ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό
οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Άρθρο 2:

Παραλαβή τευχών

2.1

Τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθούν από
τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης, που
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8,
διατίθενται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση
Πληροφορίες κ. Παραγιός τηλ. 23410 29330.
Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους
εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.
Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως
ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι και την
………………….. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε
100,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

2.2

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

2.3

Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη -μέλη
της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν
κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις)
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης
με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της
αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο
διαγωνισμό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς
3.1

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα
στην προθεσμία του άρθρου 18, το φάκελο της προσφοράς τους,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων
23 και 24 της παρούσας.
Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην οικεία
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε (γ) με κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό.

3.2

Ο φάκελος προσφοράς (εξαιτίας της μεθόδου δημοπράτησης που
συνίσταται
από
συνδυασμό δύο συστημάτων δημοπράτησης) αποτελείται από
τέσσερις
ξεχωριστούς
φακέλους, δηλαδή το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, το
φάκελο
της
τεχνικής
προσφοράς του κατ’ αποκοπή τμήματος και τους δύο φακέλους της
οικονομικής προσφοράς (έναν για το επιμετρούμενο τμήμα και έναν
για το κατ' αποκοπή τμήμα). Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό
τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός,
αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον
υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος (Διαγωνιζομένου) και τα
στοιχεία όλων των μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο πρώτος
φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα φέρει την
ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Ο
δεύτερος
φάκελος
(απαραίτητα
σφραγισμένος) θα περιέχει την τεχνική προσφορά και θα φέρει
την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ». Ο τρίτος φάκελος
(απαραίτητα σφραγισμένος) θα περιέχει την οικονομική
προσφορά για το επιμετρούμενο τμήμα και θα φέρει την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΜΗΜΑ. Ο τέταρτος φάκελος (απαραίτητα σφραγισμένος) θα
περιέχει την οικονομική προσφορά για το κατ’ αποκοπή τμήμα και
θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω
(εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της
προσφοράς και δεν αποτελούν λόγω αποκλεισμού των
υποψηφίων.
Οι φάκελοι που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές είναι
απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένοι, δηλαδή
κλεισμένοι με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθούν χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό. Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής
Προσφοράς» για το κατ' αποκοπή τμήμα, θα περιέχει την τεχνική
μελέτη προσφοράς, που θα αποτελείται από τους ακόλουθους
υποφακέλλους (ντοσιέ): 1. «Αντλιοστάσιο αναρρόφησης», 2.
«Φρεάτια και βαλβίδες αναρρόφησης», 3. «Σύστημα
αυτοματισμών», 4. «Τεχνικά Έντυπα».
Αναλυτικά τα περιεχόμενα της τεχνικής μελέτης και του κάθε
τεύχους αυτής περιέχονται στις Τεχνικές Περιγραφές, στις Τεχνικές
Προδιαγραφές και κυρίως στον Κανονισμό Μελέτης των τευχών
δημοπράτησης.
Όλα τα στοιχεία της μελέτης τεχνικής προσφοράς (περιγραφές,
σχέδια, κ.λπ.) θα είναι υπογεγραμμένα από τους διαγωνιζόμενους
και από τους μελετητές με τους οποίους συνεργάζονται.

3.3

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.

Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα
αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»
3.4

Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί
εγκαίρως. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι
απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η
ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως
υποβαλλόντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και
παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης του
αποκλεισμού.
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της
Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης
προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες
προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση
αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή
Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών
4.1

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια
συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του
άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής
των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που
κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 3669/08,
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και
κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία του
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς
προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο
αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο
φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του
προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στον παρόντα
διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας γίνεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση σε τρεις (3)
φάσεις, με ενδείξεις Α, Β και Γ.
4.1.1. Φάση Α

α) Η παραλαβή των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία και στην
πρώτη φάση γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν,
σε δημόσια συνεδρίαση.
β) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ανοίγονται από την Επιτροπή, καταγράφονται στο πρακτικό τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους),
μονογράφονται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται η βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό
μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι
αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος
που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες
συμβάσεις).
γ) Κατόπιν η Ε.Δ., ελέγχει την έγκυρη συμμετοχή των
διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των
όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και
το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της
παρούσας.
δ) Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δεν μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα,
λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. συνεχίζει
τον έλεγχο των υπολοίπων προσφορών τις αμέσως επόμενες
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του
σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά που δεν
ελέγχθηκαν και οι προσφορές, φυλάσσονται με ευθύνη του
Προέδρου της Ε.Δ.
ε) Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.
στ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των
διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει
αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους
κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της
Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές
συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους
διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και
να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ' αυτού μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση, προθεσμία που αρχίζει
την επόμενη της ανάρτησης ημέρα.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με
επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που
υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που
υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων
και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99.Οι
ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και
γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο
της Ε.Δ.
ζ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ.
διαβιβάζει τους κλειστούς φακέλους των τεχνικών προσφορών και
τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών των
διαγωνιζομένων στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση η οποία
προχωρεί στην Φάση Β του διαγωνισμού. Αν υποβληθούν
ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την
οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα
έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην
Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν
συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2

γ'. Ύστερα από την εκδίκαση των ενστάσεων η Ε.Δ. διαβιβάζει
τους κλειστούς φακέλους των τεχνικών προσφορών και τους
σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών των
διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί στην Επιτροπή
Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) η οποία προχωρεί στην φάση Β
του διαγωνισμού.
4.1.2. Φάση Β
4.1.2.α. Στην φάση Β του διαγωνισμού η Επιτροπή Εισήγησης για
Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές
προσφορές
του
κατ'
αποκοπήν
τμήματος
των
διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί από την
πρώτη φάση.
Ειδικότερα, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, η οποία
έχει ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας και με fax στους διαγωνιζόμενους, η Επιτροπή
ανοίγει τους Φακέλους Τεχνικής Προσφοράς των
διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλειστεί και καταγράφει
τα περιεχόμενα τους περιληπτικά στο πρακτικό, τα οποία
και τα εκφωνεί ώστε να τα ακούν οι παρευρισκόμενοι. Στη
συνέχεια, σε μυστική συνεδρίαση, η Επιτροπή Εισήγησης
για Ανάθεση κατ' αρχήν ελέγχει τις τεχνικές προσφορές
κατά πόσο τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που
καθορίζονται με τα συμβατικά τεύχη και πληρούν τις
απαιτήσεις του Κανονισμού Μελετών και ανακοινώνει το
αποτέλεσμα με πρακτικό στο οποίο αποφασίζει ποιες
προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Το
πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους.
Κατά του ανωτέρου πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός
πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή του.
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων (ή μετά την παρέλευση
της παραπάνω προθεσμίας εφόσον δεν υποβληθούν
ενστάσεις) προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που δεν
αποκλείστηκαν από την προηγούμενη διαδικασία,
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία του
παρακάτω εδαφίου 4.1.2β. και ανακοινώνει το αποτέλεσμα
με πρακτικό. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους
διαγωνιζόμενους.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η Επιτροπή Εισήγησης
για Ανάθεση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
διαγωνιζόμενους να παράσχουν γραπτά όλες τις
απαιτούμενες διευκρινίσεις που τυχόν τους ζητήσει, σε
καμία περίπτωση όμως δεν θα μεταβληθεί η τεχνική
προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία υποβολής
διευκρινίσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε
(5) ημερών από την παραλαβή από τον διαγωνιζόμενο της
ειδοποίησης της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση.
Κατά του πρακτικού αξιολόγησης – βαθμολόγησης, οι
διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση,
απευθυνόμενοι στον πρόεδρο της Ε.Ε.Α.. μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος της αξιολόγησης, προθεσμία που αρχίζει
από την επομένη της ανάρτησης ημέρα. Επί των
ενστάσεων αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή (κατόπιν
εισηγήσεως της Ε.Ε.Α.)
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η
Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση προχωράει στη φάση Γ
του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Αν
υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Εισήγησης για

Ανάθεση τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη
της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει τις
ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα
της δεύτερης φάσης (με την ίδια πράξη). Στη συνέχεια η
Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση προχωράει στην τρίτη
φάση του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
4.1.2.β. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών θα γίνει με τα κριτήρια Κ1 έως και Κ7 που
αναλύονται παρακάτω, διαχωριζόμενα σε υποκριτήρια. Ο
συντελεστής βαρύτητας (επιρροής) (Σ.Ε.) δίδεται για κάθε
κριτήριο που προκύπτει από τα ποσοστά επιρροής κάθε
υποκριτηρίου του.
Κριτήριο
Περιγραφή
και Υποκριτήριο
Κ1
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΟΥ
Κ1.1
Κ1.2

Κ1.3
Κ1.4

Κ2
Κ2.1

Κ2.2

Κ2.3

Κ2.4

Συντελεστής Βαθμολογί
Επιρροής
α
(%)
10,0

Η προσαρμογή του αντλιοστασίου στο φυσικό
περιβάλλον με την λιγότερο δυνατή οπτική όχληση
Ο
σχεδιασμός
και
η
λειτουργικότητα
του
αντλιοστασίου, σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο
θα κατασκευασθεί και οι δυνατότητες που θα
προσφέρει
για
εξοικονόμηση
ενέργειας
και
αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών.
Η δυνατότητα για την απρόσκοπτη συντήρηση,
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, προσκόμιση
και απομάκρυνση των διαφόρων μηχανημάτων
Η τεκμηρίωση ( υποβολή σχεδίων και υπολογισμών)
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού μελετών ,
προκειμένου να αιτιολογείται η προτεινόμενη
διαστασιολόγηση του αντλιοστασίου για την κάλυψη
της φάσης σχεδιασμού.
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΟΥ

10,0

Η καταλληλότητα των αντλιών κενού από απόψεως
τύπου, μεγέθους, πλήθους, ισχύος, αντοχής,
εξοπλισμού σε σχέση με τις προδιαγραφές της μελέτης
και τις ειδικές λειτουργικές συνθήκες.
Η ποιότητα των αντλιών κενού, από απόψεως
αποδόσεως, δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, περίσσειας ισχύος των ηλεκτροκινητήρων,
ποιότητα υλικών κατασκευής, σε σχέση με τις
προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές λειτουργικές
συνθήκες
Η καταλληλότητα των δεξαμενών κενού από απόψεως
τύπου, , διαστασιολόγησης, μεγέθους, αντοχής,
διαμόρφωσης, προσβασιμότητας , σε σχέση με τις
προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές λειτουργικές
συνθήκες.
Η ποιότητα αντιδιαβρωτικής προστασίας δεξαμενών
κενού.

20,0

40,0

40,0
10,0

10,0

10,0

30,0

30,0

Κ2.5

Διαμόρφωση, επάρκεια διατομών, καταλληλότητα
υλικών , στηρίξεις αγωγών της γραμμής κενού και
απόρριψης αέρα από δεξαμενή κενού μέχρι βιόφιλτρο

10,0

Κ3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΟΥ

5,0

Κ3.1

Η καταλληλότητα των αντλιών κατάθλιψης από
απόψεως τύπου, μεγέθους, πλήθους, ισχύος,
περάσματος στερεών, αντοχής, εξοπλισμού σε σχέση
με τις προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές
λειτουργικές συνθήκες. Επαρκές περιθώριο NPSH
Η ποιότητα των αντλιών κατάθλιψης, από απόψεως
αποδόσεως, δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, περίσσειας ισχύος των ηλεκτροκινητήρων,
ποιότητα υλικών κατασκευής, σε σχέση με τις
προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές λειτουργικές
συνθήκες
Επάρκεια διατομών, καταλληλότητα υλικών, στηρίξεις
αγωγών της γραμμής αναρρόφησης και κατάθλιψης
λυμάτων. Ποιότητα χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
(δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, εξαρμοστικά κλπ)
ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΕΝΟΥ
Σχεδιασμός, επάρκεια, ποιότητα υλικών, τήρηση
προδιαγραφών Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης.
Τύπος, ποιότητα και επάρκεια διακοπτικού υλικού,
διατάξεων
προστασίας,
διατάξεων
εκκίνησης
κινητήρων.
Σχεδιασμός, επάρκεια διατομών αγωγών, ποιότητα
υλικών δικτύων φωτισμού και κίνησης. Επάρκεια
διατομών και ποιότητα υλικών φορέων όδευσης και
προστασίας αγωγών. Ποιότητα, πλήθος, επάρκεια
φωτοτεχνικού αποτελέσματος φωτιστικών σωμάτων.
Σχεδιασμός, επάρκεια, ποιότητα υλικών, τήρηση
προδιαγραφών Συστήματος Γειώσεων , Ισοδυναμικών
Συνδέσεων και Αντικεραυνικής Προστασίας .
Η καταλληλότητα του Η/Ζ από απόψεως τύπου,
μεγέθους, ισχύος, αντοχής, εξοπλισμού, ποιότητας
υλικών κατασκευής σε σχέση με τις προδιαγραφές της
μελέτης και τις ειδικές λειτουργικές συνθήκες.
Εγκατάσταση σε κατάλληλο χώρο. Επάρκεια αερισμού.

40,0

Η καταλληλότητα του Βιόφιλτρου από απόψεως τύπου,
μεγέθους, δυναμικότητας, αντοχής, εξοπλισμού,
ποιότητας υλικών κατασκευής σε σχέση με τις
προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές λειτουργικές
συνθήκες.
Διαμόρφωση, επάρκεια, ποιότητα υλικών συστήματος
αερισμού- ψύξης χώρου αντλιοστασίου
Διαμόρφωση, επάρκεια, ποιότητα υλικών ηχομόνωσης
αντλιοστασίου, συμμόρφωση με προδιαγραφές

15,0

Κ3.2

Κ3.3

Κ4
Κ4.1

Κ4.2

Κ4.3
Κ4.4

Κ4.5

Κ4.6
Κ4.7

30,0

30,0

10,0
20,0

10,0

5,0
15,0

10,0
15,0

Κ4.8

Κ5
Κ5.1
Κ5.2

Κ5.3
Κ5.5
Κ5.6
Κ5.7
Κ5.8
Κ5.9
Κ5.10
Κ5.11

Κ5.12

Κ5.13

Κ5.14
Κ6

Καταλληλότητα της Γερανογέφυρας από απόψεως
τύπου,
μεγέθους,
δυναμικότητας,
αντοχής,
εξοπλισμού, ποιότητας υλικών κατασκευής σε σχέση
με τις προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές
λειτουργικές συνθήκες
ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

10,0

Αναλυτικά
σχέδια
των
προσφερομένων
φρεατίων/βαλβίδων σε κατόψεις και τομές με όλο τον
ενσωματούμενο εξοπλισμό
Σύστημα ενεργοποίησης ελεγκτή. Ευκολία άμεσης
οπτικής επιθεώρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση.
Αξιοπιστία, συμφωνία με προδιαγραφές, ευκολία
αφαίρεσης από το σώμα της βαλβίδας για
αντικατάσταση ή συντήρηση.
Απλότητα και στιβαρότητα κατασκευής βαλβίδας και
φρεατίου. Διατομές και ποιότητα υλικών.
Ο τρόπος αποφυγής προβλημάτων στην λειτουργία
των βαλβίδων αναρρόφησης στην περίπτωση
υπερπλήρωσης του φρεατίου από οποιαδήποτε αιτία.
Τρόπος φραγής βαλβίδας, στιβαρότητα μηχανισμού,
σύστημα στεγανοποίησης.
Τεκμηρίωση αντοχής φρεατίου σε υπερκείμενα φορτίαπιστοποιητικά δοκιμών.
Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της βαλβίδας (ελεύθερη
δίοδος, συντελεστής τριβών, κύκλος λειτουργίας,
ονομαστική παροχή κ.τ.λ.)
Η μέθοδος εισαγωγής αέρα κατά τον κύκλο λειτουργίας
της βαλβίδας, η δυνατότητα ρύθμισης της αναλογίας
νερού-αέρα επί τόπου, ξεχωριστά για κάθε βαλβίδα.
Διαμόρφωση φρεατίων για παραλαβή δυνάμεων
άνωσης. Επάρκεια αποθηκευτικού όγκου-ενιαία
κατασκευή.
Επισκεψιμότητα
των
φρεατίων
αναρρόφησης,
δυνατότητα εύκολου και γρήγορου καθαρισμού της
βαλβίδας χωρίς αφαίρεσή της από την γραμμή , χωρίς
χρήση εργαλείων σε συνθήκες λειτουργίας του δικτύου
κενού
Διαμόρφωση του φρεατίου ώστε να βελτιστοποιούνται
οι συνθήκες ροής των λυμάτων και να αποφεύγονται οι
"νεκρές" περιοχές και κατά συνέπεια η δημιουργία
επικαθίσεων και η σηπτικότητα στάσιμων λυμάτων.
Πλήρης εκκένωση του υγρού θαλάμου του φρεατίου σε
κάθε κύκλο λειτουργίας της βαλβίδας
Επιτυγχανόμενη στεγανότητα των σημείων εισόδου
στο φρεάτιο των εισερχομένων σωλήνων βαρύτητας
(από τις ιδιωτικές συνδέσεις) ώστε να αποκλείονται οι
παρασιτικές εισροές στο σύστημα. Ευκολία διενέργειας
νέων συνδέσεων στο μέλλον, σε ήδη τοποθετημένα
φρεάτια. Επάρκεια προσφερόμενου συστήματος
αερισμού υγρού και ξηρού θαλάμου.
Η αξιοπιστία του μηχανισμού ελέγχου
στάθμης των λυμάτων έναντι συγκεντρώσεως
λιπών
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
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Η καταλληλότητα του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου
αντλιοστασίου κενού από απόψεως τύπου, πλήθους
εισόδων-εξόδων, αισθητηρίων, αντοχής, εξοπλισμού,
λογισμικού σε σχέση με τις προδιαγραφές της μελέτης
και τις ειδικές λειτουργικές συνθήκες.
Η καταλληλότητα του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου από
απόψεως τύπου, πλήθους εισόδων-εξόδων,
αισθητηρίων, αντοχής, εξοπλισμού, λογισμικού σε
σχέση με τις προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές
λειτουργικές συνθήκες.
Η καταλληλότητα του συστήματος παρακολούθησης
βαλβίδων από απόψεως τύπου, πλήθους σημάτων,
αισθητηρίων, αντοχής, εξοπλισμού σε σχέση με τις
προδιαγραφές της μελέτης και τις ειδικές λειτουργικές
συνθήκες.
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
Η αρτιότητα και ποιότητα της τεχνικής λύσης σαν
λειτουργικό σύνολο .
Η αξιοπιστία του συνολικού σχεδιασμού και ο τρόπος
λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
κανονισμού μελετών έργου και των αντίστοιχων
πρότυπων κατασκευής έργων.
Η ύπαρξη, πληρότητα και ορθότητα των υπολογισμών
και σχεδίων που απαιτούνται με βάση τις απαιτήσεις
της προμελέτης, για την επιλογή των διαφόρων
μηχανημάτων και υλικών του έργου

40,0

20,0

40,0

15,0
20,0
40,0
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Βαθμολογία Τεχνικών Προσφορών για το κατ’ αποκοπή
τμήμα
Η επιτροπή θα βαθμολογήσει τα ανωτέρω κριτήρια Ki (i = 1 έως 7)
για κάθε τεχνική προσφορά με βαθμό Bi (i = 1 έως 7) από 0 έως
100.
Στη συνέχεια από τους βαθμούς κάθε κριτηρίου Β1 έως Β7 και τους
συντελεστές επιρροής αυτών Κ1 έως Κ7, εξάγεται ο γενικός
βαθμός (ΓΒ) της τεχνικής αξιολόγησης κάθε τεχνικής προσφοράς,
με βάση τον τύπο:
Γ.Β. =

Σ(Βι x Kι )
100

όπου:
Bi η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (i = 1 έως 7)
Κi ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου (i = 1 έως 7)
Αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες και δεν ανοίγονται οι
φάκελοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
σε
όσους
διαγωνιζόμενους:
 λάβουν γενική βαθμολογία (ΓΒ) μικρότερη των 70 μονάδων,
ή
 λάβουν μερική βαθμολογία σε δύο κριτήρια, μικρότερη των
60 μονάδων, ή
 λάβουν μερική βαθμολογία σε ένα κριτήριο μικρότερη των 50
μονάδων

4.1.3. Φάση Γ
Κατά την τρίτη φάση καλούνται οι μη αποκλεισμένοι, από την
παραπάνω διαδικασία της δεύτερης φάσης, διαγωνιζόμενοι σε
δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία γίνεται αποσφράγιση των
ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και ο έλεγχος των
στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτές.
Α) Κατ’ αρχήν ανοίγονται οι φάκελοι Οικονομικών
Προσφορών για το κατ’ αποκοπή ΤΜΗΜΑ Β του έργου.
Α1) Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και
μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8
του Ν. 3669/08) στα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς των
διαγωνιζόμενων και παρακρατούνται τα μηχανόσημα του άρθρου 25.1
παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών
τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2
της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης των Εντύπων Οικονομικής
Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή
των επιμέρους κατ’ αποκοπή τιμών. Για την εξακρίβωση του ορθού
υπολογισμού της συνολικά προσφερόμενης τιμής για το τμήμα Β του
έργου, η Ε.Ε.Α. ελέγχει τις δαπάνες των επί μέρους κατ’ αποκοπή τιμών
του Προϋπολογισμού Προσφοράς σε σχέση με το Τιμολόγιο Προσφοράς,
το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά, το ποσό που αναλογεί
στα Γ.Ε. & Ε.Ο. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & E.Ο. κατά την
προσφορά.
Α2) Εάν (Ο.Π.)2 είναι η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου
(με ΓE&ΕO) για το κατ’ αποκοπή τμήμα, τότε η ανηγμένη
οικονομική προσφορά (Α.Τ.)2 του ισούται με:
(Α.Τ.) 2 = (100/Γ.Β.) x (Ο.Π.)2
(το ρ του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 ισούται με 0 δεδομένου ότι το
σύνολο της Προσφοράς υπόκειται σε αξιολόγηση).
Β) Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές
των διαγωνιζομένων που αφορούν στο επιμετρούμενο
τμήμα Α
Β1) Αποσφραγίζονται οι σχετικοί φάκελοι, μονογράφονται από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Ε.Α. και ανακοινώνονται τα επιμέρους
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές
προσφορές για το επιμετρούμενο τμήμα καταχωρούνται, μετά από
λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και
αποτελεί μέρος του πρακτικού της. Οι παραπάνω Οικονομικές
Προσφορές αποτελούν και τις Ανηγμένες Οικονομικές Προσφορές
(Α.Τ.)1 για το επιμετρούμενο τμήμα του διαγωνισμού.

Διαγράφηκε: και
Διαγράφηκε: γίνεται
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt, Όχι
Επισήμανση
Διαγράφηκε: τον έλεγχο
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt,
Ελληνικά, Όχι Επισήμανση
Διαγράφηκε: ν
Διαγράφηκε: Προϋπολογισμό
Μορφοποιήθηκε

... [1]

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 12 pt
Μορφοποιήθηκε: Εσοχή:
Αριστερά: 2 εκ.
Διαγράφηκε: και του
ΠΔ.218/99
Διαγράφηκε: του έργου

Η Ε.Ε.Α. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά
την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και το
εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών.
Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και
μονογραφών στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων. Ελέγχεται
κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης
των Εντύπων Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική
και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η
ομαλότητα μεταξύ επιμέρους προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης της
οικονομικής προσφοράς του τμήματος Α, ως εξής:
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την
Επιτροπή η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως
αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Ε.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα
κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους
διαγωνιζόμενους, η Επιτροπή ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την
έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό
που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά
την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να
υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση. Σημειώνεται ότι τα όρια
ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. Η ΕΕΑ αποφασίζει ποιες
προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.
Β2) Στη συνέχεια η Ε.Ε.Α εφαρμόζει την παρακάτω διαδικασία για τους
διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη
διαδικασία της παραπάνω παρ. Β1. Κατ’ αρχήν προβαίνει στον έλεγχο
ομαλότητας της συνολικής προσφοράς και προσδιορίζει ακολούθως τη
βέλτιστη συνολική ανηγμένη οικονομική προσφορά (ΑΠ). Συγκεκριμένα:
Επειδή στο δημοπρατούμενο έργο το σύστημα προσφοράς
μελέτης - κατασκευής, που αφορά στο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ Β,
συνδυάζεται και με άλλο σύστημα προσφοράς (μειοδοτικό για το
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Α του έργου), και στο σύστημα
μελέτη-κατασκευή αντιστοιχεί τμήμα που υπερβαίνει το ήμισυ του
προϋπολογισμού υπηρεσίας εφαρμόζοντας την παρ. 7 του άρθρου
8 του Ν. 3669/08, για να είναι ομαλή η συνολική προσφορά θα
πρέπει για τον προϋπολογισμό Προσφοράς του τμήματος του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο μειοδοτικό
σύστημα προσφοράς να ισχύει η σχέση :
0,90*(ΠΥ)*(1-Εμ) < ΠΠ < 1,10 *(ΠΥ) * (1-Εμ)
Όπου ΠΥ : Ο Προϋπολογισμός Υπηρεσίας για το ΤΜΗΜΑ Α του
έργου (επιμετρούμενο τμήμα).
ΠΠ : Ο προϋπολογισμός προσφοράς για το ΤΜΗΜΑ Α του έργου
(επιμετρούμενο τμήμα).
Εμ: η μέση έκπτωση που προκύπτει από τη σύγκριση του
συνολικού προϋπολογισμού προσφοράς προς τον συνολικό
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.
Για την εύρεση του συνολικού προϋπολογισμού προσφοράς για το
τμήμα που αντιστοιχεί στο «μελέτη-κατασκευή» (κατ’ αποκοπή

τμήμα-ΤΜΗΜΑ Β του έργου) τίθεται η αντίστοιχη ανηγμένη
προσφορά (Α.Τ.)2 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο Α2.
Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ομαλότητας και εφόσον οι
προσφορές είναι παραδεκτές σύμφωνα με τα παραπάνω,
υπολογίζεται η συνολική ανηγμένη οικονομική προσφορά (Α.Π.)
από το άθροισμα της ανηγμένης οικονομικής προσφοράς για το
επιμετρούμενο τμήμα (Α.Τ.)1 και της ανηγμένης οικονομικής
προσφοράς (Α.Τ.)2 για το κατ’ αποκοπή τμήμα. Συνεπώς
(Α.Π.) =(Α.Τ.)1+(Α.Τ.)2
Ακολούθως συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ασκήσουν αντίστοιχη ένσταση εντός
πέντε (5) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της
Επιτροπής σε πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, προθεσμία
που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης ημέρα.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή κατόπιν
εισηγήσεως της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με τη μικρότερη
συνολική ανηγμένη οικονομική προσφορά (Α.Π.).
Σε περίπτωση προσφορών με ίδια συνολική ανηγμένη προσφορά
(Α.Π.) Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων τη μέγιστη βαθμολογία
(Γ.Β) στην Τεχνική Προσφορά του για το ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ
Β του έργου.
Ο τόπος και χρόνος των δημόσιων συνεδριάσεων των Επιτροπών
γνωστοποιείται δια ανακοινώσεως που αναρτάται στο χώρο
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, η ανάρτηση γίνεται από τα όργανα
της Υπηρεσίας. Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες ενημερώνονται και με
fax.
4.2
Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας - Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης
α) Η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή μερικά)
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 3669/08. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
διαγωνιζόμενους (εκτός του μειοδότη). Μετά τη λήξη της σχετικής
διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά το νόμο) προσυμβατικού
ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την προσκόμιση της υπεύθυνης
δήλωσης της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1673 / 23-8-2007) "περί των
Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005" και τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού, προσκαλείται ο
μειοδότης να προσκομίσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2
του ν. 3669/08, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών
ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής,
ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχική δεν
ισχύει πλέον) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ.
23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2, (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους, καθώς και τα
δικαιολογητικά της παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των
μετοχών). Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν το αρχικώς
προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου ισχύει) οφείλει να
προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης
μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Επίσης προσκομίζονται και
ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής

ενημερότητας, εάν από την Ενημερότητα Πτυχίου που
προσκομίσθηκε στο διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του
διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο
χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της ή έληξαν
τα υποβληθέντα για το ΤΣΜΕΔΕ. Από τα ως άνω αποδεικτικά
πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά
και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με
την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του.
Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής
στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του
διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του
ν. 3669/08 σε ορισμένο τόπο και χρόνο προσκομίζοντας, μεταξύ
των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της
αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσμίας, ή αν
τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και
εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά
σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία,
επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και ούτω καθ' εξής.
Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο
δεύτερο
μειοδότη
την έκβαση
του
επανελέγχου
των
δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της
απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές
αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.
3669/08, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με
απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην
παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η
Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη,
στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην
παράταση και ούτω καθεξής.
Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη
5.1
5.2

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 -10) του 3669/08, καθώς και
τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 του ν. 3669/08.
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί
το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά, η οποία απαρτίζεται από : το
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για το ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
για το ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ Β).
Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.

7.
Η Τεχνική
Περιγραφή (Τ.Π.).
8.
Ο
Προϋπολογισμός Μελέτης.
9.
Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο
από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που
θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του
έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων,
όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
11. Ο Κανονισμός Μελέτης και οι έντυποι πίνακες προς
συμπλήρωση για το ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ.
12. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
Επίσης θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στην Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων.
5.3

Άρθρο 6:
6.1

6.2

6.3

Επιπλέον, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων
στην
προηγούμενη
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :
(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του
ν. 3669/08.
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
Γλώσσα διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα
στοιχεία
αυτής,
καθώς
και
κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική
γλώσσα
ή
θα
συνοδεύονται
από
νόμιμη ελληνική μετάφραση.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές
Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα
επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της
διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile"
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε
με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η
μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο
είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών
που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των
υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται
στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την
Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7:

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

7.1

Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ).

7.2

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των
εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της
τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ν.
3669/08 και η Κ.Υ.Α. 20977/23-82007 των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1673 / 23-8-2007) "περί των
Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με το N.3414/2005'' και απόφαση
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ590)].

7.3

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86)

7.4

Το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α’ 63/07) περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών
υπηρεσιών.

7.5

Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199
Α’/28-9-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.6

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

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

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Ταμείο Συνοχής και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για
τα έργα αυτά.

8.2

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες αγωγών σύνδεσης προς
ιδιοκτησίες Φ160χλστ. και δικτύων αποχέτευσης αναρρόφησης
αραιοκατοικημένης περιοχής, συνολικού ποσού 315.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καλυφθούν από πόρους της
ΔΕΥΑ Χαλάστρας.
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

8.4

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3669/08
και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού
τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9:

Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες,
διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο έξι
ημερολογιακές (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη
χαρακτηριστικά
του
έργου
11.1
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» που
αποτελείται από τα εξής δύο τμηματικά έργα:
α) Α’ Τμηματικό έργο «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια –
καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας»
(επιμετρούμενο τμήμα).
β) Β’ Τμηματικό έργο
«Εξοπλισμός δικτύου, σύστημα
αυτοματισμού, αντλιοστάσιο αναρρόφησης (πλην δικτύων), του
Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας» (κατ' αποκοπή τμήμα).
11.2

Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 7.780.000,00€ (επιλέξιμες δαπάνες: 7.465.000,00€ μη επιλέξιμες δαπάνες: 315.000,00€) και αναλύεται σε:
ΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ
ΔΑΠΑΝΕΣ
Σ
ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη Εργασιών
4845711.26 4657042.0 188669.24
3
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 872228.03 838267.56
33960.46
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) ποσοστό 18%
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της 514614.54 494577.86
20036.67
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 57 παρ. 3 ν.
3669/08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗΣ

Αναθεώρηση
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%

92649.43 79218.24
1454796.75 1395894.3
1

13431.19
58902.44

Ο παραπάνω συνολικός προϋπολογισμός αποτελείται από τους
παρακάτω αναφερόμενους δύο προϋπολογισμούς των τμηματικών
έργων:
α) Α’ Τμηματικό έργο «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια –
καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας»
(επιμετρούμενο τμήμα).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμηματικού έργου ανέρχεται σε
3.765.000,00
€
(επιλέξιμες δαπάνες: 3.450.000,00€ - μη επιλέξιμες δαπάνες:
315.000,00€)
και
αναλύεται σε:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

2353711.26 2165042.0
3
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 423668.03 389707.56
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) ποσοστό 18%
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της 249964.14 229927.46
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 57 παρ. 3 ν.
3669/08
Αναθεώρηση
33632.18 20201.00
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%
704024.39 645121.95

188669.24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Δαπάνη Εργασιών

33960.46
20036.67

13431.19
58902.44

β) Β’ Τμηματικό έργο
«Εξοπλισμός δικτύου, σύστημα
αυτοματισμού, αντλιοστάσιο αναρρόφησης (πλην δικτύων), του
Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας» (κατ' αποκοπήν τμήμα)».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμηματικού έργου ανέρχεται σε
4.015.000,00€ (όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες) και αναλύεται σε:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνη Εργασιών
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ποσοστό 18%
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 57 παρ. 3 ν. 3669/08
Αναθεώρηση
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%

ΣΥΝΟΛΟ

188669.24
33960.46
20036.67
13431.19
58902.44

11.3

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας.

11.4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το όλο έργο αποτελείται από δύο τμηματικά έργα, το
επιμετρούμενο και το κατ' αποκοπή.
α) ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ:
Τα έργα του επιμετρούμενου τμήματος αφορούν σε οριστική μελέτη
εφαρμογής. Δημοπρατούνται με προσφερόμενη έκπτωση κατά
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητάς τους, (άρθρο 6 του Ν.
3669/2008, Φ.Ε.Κ. 116Α'). Το επιμετρούμενο τμήμα, περιλαμβάνει
τα ακόλουθα: Όλα τα δίκτυα αποχέτευσης του Δ.Δ. Ανατολικού και
συγκεκριμένα τα εσωτερικά δίκτυα αναρρόφησης καθώς και το
καταθλιπτικό αγωγό, από το αντλιοστάσιο κενού μέχρι το
υφιστάμενο αντλιοστάσιο λυμάτων Ε του δήμου Χαλάστρας. Τα
λύματα
στην
συνέχεια
οδηγούνται
στην
Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων.
β) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ:
Τα έργα που αφορούν στο τμήμα κατ' αποκοπήν, μελετήθηκαν σε
Προμελέτη και δημοπρατούνται κατά το σύστημα προσφοράς που
περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, (άρθρο 8 του Ν. 3669/2008.
Το κατ' αποκοπή τμήμα αφορά στα ακόλουθα: Στο σύστημα
αποχέτευσης με αναρρόφηση (εκτός από τους αγωγούς) δηλαδή
στα Η/Μ των δικτύων (βαλβίδες και λοιπός εξοπλισμός), στο
αντλιοστάσιο
κενού,
(οικοδομικά,
υδραυλικά,
ηλεκτρομηχανολογικά) και στους αυτοματισμούς όλων των έργων.
Το συνολικό αντικείμενο του έργου αφορά:

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με αναρρόφηση
του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Χαλάστρας

Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο
αναρρόφησης μέχρι το υφιστάμενο αντλιοστάσιο λυμάτων Ε
του δήμου Χαλάστρας

Κατασκευή του απαραίτητου αντλιοστασίου αναρρόφησης
Το δίκτυο αναρρόφησης (vacuum sewage system) θα αποτελείται
από φρεάτια κενού με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό
(βαλβίδες κενού, ελεγκτή λειτουργίας
κλπ), αγωγούς κενού
μεταφοράς ακαθάρτων από HDPE 3ης γενιάς με διαμέτρους από
Φ90 έως και Φ200. Στο αντλιοστάσιο αναρρόφησης θα υπάρχει
δοχείο κενού, αντλίες κενού, αντλίες κατάθλιψης και βιόφιλτρο
απόσμησης. Στο αντλιοστάσιο αναρρόφησης, η αναρρόφηση
γίνεται από δοχείο κενού μέσω αντλιών ξηρού τύπου
καταθλίπτοντας τα λύματα σε συλλεκτήριο αγωγό από όπου εκκινεί
ο καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου Φ200. Τα βοηθητικά συστήματα
που προβλέπονται είναι:

Σύστημα απόσμησης.

Σύστημα αντιπληγματικής προστασίας (όπου απαιτείται).

Σύστημα εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύστημα αυτοματισμού.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης
αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης
προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας κα νομολογίας
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA),
το φυσικό κα οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων
δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε

εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων κα εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει
από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία
δημοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 του ν.
3669/08,) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται
ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους
και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον»
δαπανών:

να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής
σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του
έργου,

να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής
σύμβασης,

να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην
αρχική σύμβαση,

να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
·

·

να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών
δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του
διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές
εργασίες, κ.λ.π.).
Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων
περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον»
δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο
εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:

·

με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής
δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης
αυτής και ταυτόχρονα

·

με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων
από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της
δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση
που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού
αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα
εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων
εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ
(18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής
οικονομικών προσφορών
13.1
13.2

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή
διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του ν.
3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί για το
επιμετρούμενο τμήμα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, ενώ για το κατ'
αποκοπή τμήμα με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει
μελέτη και κατασκευή του άρθρου 8 του Ν. 3669/08.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά, σε δύο τμήματα, για το επιμετρούμενο και για το κατ'
αποκοπή τμήμα.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πιο συμφέρουσα
προσφορά όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 3669/08.
Πιο συμφέρουσα προσφορά θεωρείται η προσφορά που έχει τον
χαμηλότερο συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς (συνολική
ανηγμένη προσφορά (Α.Π.)) που είναι το άθροισμα των εξής τιμών:
- του προϋπολογισμού προσφοράς (Α.Τ.)1 για το
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Α του έργου και
- της ανηγμένης προσφοράς (Α.Τ.)2 για το ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
ΤΜΗΜΑ Β του έργου, όπως αυτή προκύπτει στην παράγραφο
4.1.3Α της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση προσφορών με ίδια συνολική ανηγμένη προσφορά
(Α.Π.) Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων τη μέγιστη βαθμολογία
(Γ.Β) στην Τεχνική Προσφορά του για το ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ
Β του έργου.
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
15.1

15.2

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08,
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2%
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας με ανάλογη στρογγύλευση,
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 124.652,00
ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του
διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της
Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση,
σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι
το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής
του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα
σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3669/08. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται
με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε
αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.

15.3

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν
χρόνο ισχύος μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) μηνών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ.
609/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4
παρ. 12 του ν 3481/06).

15.4

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

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

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού
έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08,
που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού
311.627,69 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο
διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%,
υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το
ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του
προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως
ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3669/08. Οι εγγυητικές
επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η ……………. ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης
της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π. μ .
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν
και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ'
αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την
προηγούμενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας

της παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών
της δημοπρασίας έξι τουλάχιστον (ημερολογιακές) ημέρες πριν την
ημέρα του διαγωνισμού (η ημέρα αυτή δεν προσμετράται).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3669/08,
για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 7 9 του άρθρου 15 του ν. 3669/08, στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα και με την εγκύκλιο αριθ. Ε. 16/2007 της
ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο
έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, θα
αποσταλεί για δημοσίευση στις 14/10/2010 στην Υπηρεσία
Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της
διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό
των 3.000,00 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα
δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο
έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου
δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται
από τις πιστώσεις του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τον υπολογισμό των Εργοληπτικών Πτυχίων
για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις αριθμ. Δ/17α/04/60/ΦΝ312/10-71997 (Εγκύκλιος 20) και Δ17/α/122/2Π.Ε./ΦΝ 312/6-42000
(Εγκύκλιος 10) αποφάσεις, ο προϋπολογισμός των έργων
αναλύεται στις επιμέρους ενότητες:
ΕΡΓΑ
ΥΔΡ

ΕΡΓΑ Η/Μ

ΚΟΙΝΑ
ΕΡΓΑ
ΥΔΡ/ ΗΜ

ΕΡΓΑ
ΗΛΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ Α
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΜΗΜΑ

188,669.
24

0.00

2,165,042.
03

0.00

2,353,711.
27

ΤΜΗΜΑ Β
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ

112,000.
00

2,058,000.
00

0.00

322,000.0
0

2,492,000.
00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

300,669.
24

2,058,000.
00

2,165,042.
03

322,000.0
0

4,845,711.
26

ΓΕ & ΕΟ 18%

54,120.4
6

370,440.0
0

389,707.5
6

57,960.00

872,228.0
3

ΣΥΝΟΛΟ

354,789.
70

2,428,440.
00

2,554,749.
59

379,960.0
0

5,717,939.
29

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%

31,931.0
7

218,559.6
0

229,927.4
6

34,196.40

514,614.5
4

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΠΑ

386,720.
77

2,646,999.
60

2,784,677.
05

414,156.4
0

6,232,553.
83

21.1

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑ Η/Μ

ΕΡΓΑ
ΗΛΕ

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

(386,720.77+2,784,67
7.05) = 3,171,397.83

2,646,999.60

414,156.4
0

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

386,720.77

(2,646,999.60+2,784,6
77.05) = 5,431,676.65

414,156.4
0

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.)
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,η εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα
κατηγορίας (1 Περίπτωση):
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΛΩΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΝΟΜΟ ΤΟ
Ν.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(με ΓΕ&ΕΟ και
απρόβλεπτα)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

3,171,397.83

3η, 4η

3η, 4η, 5η

ΗΜ ΕΡΓΑ

2,646,999.60

3η και
άνω

3η και άνω

ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

414,156.40

1η και
άνω

1η και άνω

Καθώς και

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας (2η Περίπτωση)
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΛΩΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΝΟΜΟ ΤΟ
Ν.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(με ΓΕ&ΕΟ και
απρόβλεπτα)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

386,720.77

1η και
άνω

1η και άνω

ΗΜ ΕΡΓΑ
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

5,431,676.65

4η, 5η

4η, 5η, 6η

ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

414,156.40

1η και
άνω

1η και άνω

β.) προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ.) προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
21.2

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω
περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των
διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της
παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, εγγεγραμμένων
στις
επόμενες τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.Ε.Π. (1η Περίπτωση) :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(με ΓΕ&ΕΟ και
απρόβλεπτα)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΛΩΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΝΟΜΟ ΤΟ
Ν.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

3,171,397.83

3η, 4η

3η, 4η, 5η

ΗΜ ΕΡΓΑ

2,646,999.60

3η, 4η

3η, 4η, 5η

ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

414,156.40

1η, 2η

1η, 2η, 3η

Καθώς και
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον
ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας (2η Περίπτωση)
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΛΩΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΝΟΜΟ ΤΟ
Ν.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(με ΓΕ&ΕΟ και
απρόβλεπτα)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

386,720.77

1η, 2η

1η, 2η, 3η

ΗΜ ΕΡΓΑ
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

5,431,676.65

4η, 5η

4η, 5η, 6η

ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

414,156.40

1η, 2η

1η, 2η, 3η

Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
21.4

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών για τη 2η
περίπτωση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.
3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

21.5

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και
μεμονωμένες
εργοληπτικές
επιχειρήσεις
ή
κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.
21.6

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων κ.λπ.,
που
γίνονται
δεκτές
σύμφωνα
με τα πιο πάνω, πρέπει να συνεργαστούν τόσο κατά την διαδικασία
διαγωνισμού
(σύνταξη
μελέτης προσφοράς) όσο και στην συνέχεια κατά την εκτέλεση του
έργου
(συμπλήρωση
και
ολοκλήρωση μελέτης εφαρμογής κ.λπ.), με κατάλληλα μελετητικά
γραφεία
χωρών
μελών
της
Ε.Ε. (με την έννοια της πιο πάνω παραγράφου 21.1.β.) ικανά να
εκπληρώσουν
με
τον
απαιτούμενο βαθμό πληρότητας και τεχνικής επάρκειας τις
απαιτήσεις
για
την
εκπόνηση
τόσο
της μελέτης προσφοράς (φάκελος τεχνικής προσφοράς) όσο και
της
μελέτης
εφαρμογής
κατά
την περίοδο εκτέλεσης του έργου.
Το μελετητικό γραφείο στο σύνολό του ή ένα μέλος του ή οι τυχόν
συνεργάτες, σύμβουλοί του κ.λπ. ΔΕΝ είναι δυνατόν να λάβει μέρος
στον διαγωνισμό σε συνεργασία με περισσότερες από μία
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες από αυτές που
συμμετέχουν στον διαγωνισμό με ποινή αποκλεισμού.

21.7

Για τη συνεργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τα πιο
κάτω σχήματα:
α. Ελληνικά Μελετητικά γραφεία με πτυχίο Α' ή Β' τάξης στην
κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», Β' ή Γ' τάξης για
την
κατηγορία
09
«ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ» και Α’ ή Β' τάξης για την
κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
β. Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών - μελών της Ε.Ε. κ.λπ.),
με την έννοια και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις της πιο πάνω
παραγρ. 21.1) εφόσον διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής
που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Εταιριών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του
Ν.3316/05, ως εξής:
1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: τουλάχιστον 1 μελετητή
4ετούς εμπειρίας
2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ: τουλάχιστον 1
μελετητή 8ετούς εμπειρίας.

-

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

-

3. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς
εμπειρίας.
21.8

Επισημαίνεται ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που
συμμετέχουν στο διαγωνισμό επιτρέπεται να συνεργαστούν με
μελετητικά γραφεία που διαθέτουν, κατά κατηγορία, πτυχία των
τάξεων που πιο πάνω προσδιορίζονται, αποκλειόμενης της
συνεργασίας και με μελετητές ή μελετητικά γραφεία κατόχους
πτυχίων διαφορετικών τάξεων.

21.9

Οι εν λόγω μελετητές ή μελετητικά γραφεία θα συντάξουν τις
αντίστοιχες μελέτες (προσφοράς, εφαρμογής) για λογαριασμό των
εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, οι οποίες
συμμετέχουν, όπως πιο πάνω ορίζεται, στον υπόψη διαγωνισμό και
οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες τόσο

κατά την φάση του διαγωνισμού όσο και στη συνέχεια κατά την
εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει, επίσης, να παρίστανται σε ειδικές
περιπτώσεις (π.χ. τροποποιήσεις αρχικής μελέτης, επίλυση
προβλημάτων κατασκευής κ.λπ.) σε συσκέψεις στα γραφεία της
Υπηρεσίας ή και επί τόπου καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του
έργου όποτε αυτό απαιτηθεί.
21.10

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα
πρέπει να χρησιμοποιεί για την έκδοση των τυχόν απαιτουμένων
αδειών, διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν το σχετικό
δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

21.11

Η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εργοληπτική επιχείρηση ή
κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα
παραπάνω, έναντι του Κυρίου του Έργου και στο ακέραιο όλες τις
ευθύνες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την σύμβαση τόσο
για την μελέτη όσο και την κατασκευή του υπόψη έργου. Επίσης,
στις υποχρεώσεις της είναι η έκδοση της οικοδομικής αδείας από
την αρμόδια Πολεοδομία, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη άδεια
από άλλες Υπηρεσίες.

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα

22.1

22.2

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό
μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα
παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση
ή (προκειμένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη
κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής
της.
Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε
περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων
σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση
και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης
πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το
άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ.
91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε)
υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι)
δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

22.3

22.4

22.5

22.6

Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την
ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή
μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην
καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική
Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα)
ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
δημοπρασία).
Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα
Τίθεται κατά την έννοια της πιστοληπτικής (δανειοληπτικής)
ικανότητας.

22.7

Τεχνική ικανότητα.
Αφορά στη περίπτωση αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,
που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του
Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, προκειμένου να ελεγχθεί ότι έχουν
πράγματι την τεχνική ικανότητα να εκτέλέσουν το υπό ανάθεση
έργο, (βλ. σχετικά στο άρθρο 147 του Ν.3669/2008).

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία,
μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας σε πρωτότυπο ή
νομίμως επικυρωμένο (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 - ΦΕΚ Α'
45) αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1

Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής
α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο
Μ.Ε.Ε.Π., πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και
κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος
που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο
από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους,
σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας,
συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 3669/08 (52 της
Οδηγίας 2004/18).
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος
που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, βεβαίωση
εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της,
σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 3669/08 (46 της Οδηγίας
2004/18).
Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής απαιτείται
επιπλέον και η απόδειξη ανάλογης τεχνικής ικανότητας όπως
καθορίζεται στην παρ. 23.2.2.στ'.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να
γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία
λήξης της παραλαβής των προσφορών.

23.2

23.2.1

Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 22 θα
προσκομιστούν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε
δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική
απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισμού,
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής
των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η
ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα
Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του
μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας
κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να
αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.
Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα
στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς
ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον
της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για τα στελέχη
αυτά.
Β. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο
διαγωνισμό σε κοινοπραξία (για την κάλυψη κατηγοριών του
έργου με μικρό προϋπολογισμό) και δεν διαθέτουν
Ενημερότητα Πτυχίου (δηλαδή τάξεων 2ης και κατώτερες)
ισχύουν τα ακόλουθα :
Ι) Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό
εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει
ότι η επιχείρηση
ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή,
προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε
άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του
Κράτους προέλευσής του,
ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης αυτής,
ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για
το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα

συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη δημοπρασία) και
iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν
υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
ΙΙ) Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους,
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ.,
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που
εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ και δεν
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα
πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν
δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική
αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν
το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας
πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ
ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική
ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.
ΙΙΙ) Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση
φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη
προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην
Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη
δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄
έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη
βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από
υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι
στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
ΙV)
Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους
υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες
οργανώσεις.
23.2.2

Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν:

α. Για την περίπτωση 1: Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης,
από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές.
β. Για την περίπτωση 2: Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο
έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά
τους
διαχειριστές
σε
περίπτωση
ομόρρυθμων
(Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη
διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που
το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου,
περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι
γραμμένες στο μητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα
αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των υποψηφίων,
προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να
διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος
του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για
όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
γ. Για την περίπτωση 3: Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια
αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους (εφόσον
η επιχείρηση έχει υποχρεώσεις σε ελληνικούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς) περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της
Εργοληπτικής. Επιχείρησης., όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία
αντίστοιχα.
δ. Για την περίπτωση 4: Εφόσον η Εργοληπτική Επιχείρηση
φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη
προς το ελληνικό δημόσιο, που αφορούν τόσο την ίδια όσο και τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
3669/08). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε
φορολογείται στην Ελλάδα, σχετική βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής
αρχής ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και
ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας
αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
ε. Για την περίπτωση 5: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε
για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία της στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής στη δημοπρασία.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ
έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη
βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας δημοπράτησης) και εφόσον δεν προβλέπεται η
έκδοση ένορκης βεβαίωσης, από υπεύθυνη δήλωση.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω
χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
στ. Για τις εργοληπτικές. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ:
Κατάλογο έργων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν
κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.
Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε
επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας

τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08 (52 της
Οδηγίας 2004/18), απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που μνημονεύονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (ε) στοιχεία, προκειμένου να είναι
παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να
βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας Διακήρυξης. Αν στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία
έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
λήξης της παραλαβής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις,
που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών,
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που
προηγούνται της δημοπράτησης.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ' επιλογή του
διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί
επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα
φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης
δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
αναφέρει, επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά
των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά
σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ.
πρωτ., ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.).
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γίνονται δεκτά χωρίς επικύρωση. Ειδικά το
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών
(όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την
ενημερότητα
πτυχίου)
υποβάλλεται
σε
πρωτότυπο
ή
φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που
διεξάγει το διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο
χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού
Οικονομικών
1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999,
Φ.Ε.Κ. 2134 Β', όπως ισχύει). ). Αποδεικτικά φορολογικής
ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν
επικυρώνουν
φωτοαντίγραφα
των
δικαιολογητικών
των
διαγωνιζομένων κατά ή μετά το διαγωνισμό, εκτός της βεβαίωσης
εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να
περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη
επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου.
Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη
και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος
υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών
πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό,
αποκλείεται.
23.3

Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας
Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της
διαγωνιζόμενης
εργοληπτικής
επιχείρησης,
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής
ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με

υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, με ποσό
που
αντιστοιχεί
σε
ποσοστό
10%
τουλάχιστον
του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλαδή για ποσό
τουλάχιστον 623.000,00 ΕΥΡΩ, αν και εφόσον αναδειχθεί
ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη
δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο
μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή
σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
23.4

Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
Η τεχνική ικανότητα, που πρέπει να έχουν αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις, που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, προκειμένου να ελεγχθεί ότι έχουν
πράγματι την τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση
έργο, αποδεικνύεται με τα κάτωθι:
(α) Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά
την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά
ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά
αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των
εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης και εάν περαιώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια
αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην
αναθέτουσα αρχή.
(β) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά
την τελευταία τριετία.
(γ) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον
τεχνικό εξοπλισμό, που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να
αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις
κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων
περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής, δύο σφραγισμένους φακέλους Οικονομικής
Προσφοράς (ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής
προσφοράς για το επιμετρούμενο τμήμα και ένας
σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς για το κατ'
αποκοπή τμήμα) και σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής
Προσφοράς (για το κατ' αποκοπή τμήμα) σύμφωνα με τα
κατωτέρω:
24.1
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει όλα
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον τα
ακόλουθα:
1.
Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της
παρούσας.
2.

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την
προσφορά ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα
εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. Η
Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης του
δικαιώματος εκπροσώπησης, κατά τον επανέλεγχο των
δικαιολογητικών πριν την σύναψη της σύμβασης.

3.

4.

Εφόσον η επιχείρηση δεν αμφισβητήσει μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α' της
παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που
υπέγραψε την προσφορά της, η εκπροσώπηση τεκμαίρεται.
Όταν προσκομίζεται Ενημερότητα Πτυχίου, από την οποία
προκύπτει η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την
προσφορά, δεν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, εκτός αν είναι
απαραίτητη για τη νομιμοποίηση της υπογραφής προσώπου
που δεν προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου (λόγω
αλλαγής στα πρόσωπα που δεσμεύουν με την υπογραφή τους
την εργοληπτική επιχείρηση).
Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται
δήλωση ή και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους
νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της
Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής
των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε
κοινοπραξία).
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.
Κατά τα λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.,
προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της
προσφοράς.
β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο
της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών,
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τρίαντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή
και πριν τη σύναψη της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον
ίδιο τρόπο.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ονομαστικές
μετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της
είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να

5.

6.

7.

8.

κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη
δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε
η επιχείρηση αποκλείεται.
Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από
δημόσιες αρχές, να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της
χώρας εγκατάστασης.
Τα
απαιτούμενα
216
μηχανόσημα
του
ΤΣΜΕΔΕ
(υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς
Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς
ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ' ονόματι του διαγωνιζομένου). Η
οποιαδήποτε υποδιαίρεση του μηχανόσημου καλύπτεται με
ακέραιο μηχανόσημο.
Γίνονται δεκτά τα μηχανόσημα και στην περίπτωση που
περιλαμβάνονται στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι τόσο η μελέτη
προσφοράς κατά την διαδικασία του διαγωνισμού, όσο και
στην συνέχεια οι μελέτες εφαρμογής κ.λπ. κατά την εκτέλεση
του έργου, έχουν συνταχθεί ή θα συνταχθούν αντίστοιχα για
λογαριασμό του από τους συγκεκριμένους μελετητές ή
μελετητικά γραφεία, που δηλώνει με τη δήλωση αυτή, και τα
οποία διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την παρούσα
Διακήρυξη πτυχία ή προσόντα (για τα αλλοδαπά μελετητικά
γραφεία, αν συντρέχει περίπτωση).
Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει, επίσης, ότι η
σύνταξη της μελέτης έγινε (α) τηρουμένων όλων των
ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και (β)
χωρίς απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους,
τις προϋποθέσεις, κ.λπ. της μελέτης της Υπηρεσίας και της
παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση που αποδειχθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της
δημοπρασίας, απόκλιση της μελέτης από τα πιο πάνω
οριζόμενα, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να αποκλείσει τον
διαγωνιζόμενο από την περαιτέρω διαδικασία.
Υπεύθυνες δηλώσεις των επί μέρους μελετητών ή
μελετητικών
γραφείων,
όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της παρούσας ότι:
(α) το μελετητικό τους πτυχίο είναι σε ισχύ την ημέρα του
διαγωνισμού.
(β) δεν εμπίπτουν σε οικίες διατάξεις που να επιβάλλουν τον
αποκλεισμό τους από την ιδιότητα του μελετητή
Με την ίδια, επίσης υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλουν,
επικυρωμένα αντίγραφα των μελετητικών πτυχίων τους,
σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας.
Υπεύθυνες δηλώσεις των επί μέρους μελετητών ή
μελετητικών
γραφείων,
όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της παρούσας ότι:
(α) έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης αυτής και
των τευχών, σχεδίων κ.λπ. της μελέτης δημοπράτησης της
Υπηρεσίας, καθώς και όλων των άλλων στοιχείων που έχουν
σχέση με τον διαγωνισμό και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου
και τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
(β) συνεργάζονται με την διαγωνιζόμενη εργοληπτική
επιχείρηση ή κοινοπραξία κ.λπ., για αποκλειστικό λογαριασμό
της οποίας αναλαμβάνουν τη σύνταξη τόσο της μελέτης
προσφοράς όσο και στη συνέχεια, σε περίπτωση κατακύρωσης
του διαγωνισμού, της μελέτης εφαρμογής και των μελετών που
θα απαιτηθούν (συμπληρώσεις, τροποποιήσεις κ.λπ.).
(γ) αναγνωρίζουν ότι ο υπολογισμός και η καταβολή της
αμοιβής τους για την εκπόνηση των μελετών αυτών καθώς και
για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών θα γίνει από τον εν
λόγω διαγωνιζόμενο και ότι δεν δύνανται να προβάλλουν, για

τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε αξίωση στην Υπηρεσία, η οποία
δεν θα έχει καμία ανάμιξη ή ευθύνη.
9.
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι:
(α) με υπεύθυνους αντιπροσώπους και μηχανικούς έχει
επισκεφθεί τον χώρο της εκτέλεσης του έργου και έχει λάβει
πλήρη γνώση της φύσης, της θέσης και των συνθηκών
εκτέλεσής του (δηλαδή, ότι γνωρίζει όλα τα στοιχεία για τις
καιρικές, κυκλοφοριακές και γενικά όλες τις τοπικές συνθήκες
και δυσχέρειες εκτέλεσης του έργου και κάθε άλλου στοιχείου
που μπορεί να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες,
την πρόοδό τους ή το κόστος τους, όπως π.χ. την ποιότητα του
εδάφους και υπεδάφους, τις οδούς προσπέλασης, τις θέσεις
προσωρινής και οριστικής απόθεσης προϊόντων των
χωματουργικών κ.λπ. διαμορφώσεων, τις πηγές λήψης υλικών,
την διαχείριση και αποθήκευσή τους, την δυνατότητα
εξασφάλισης του εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, την ενδεχόμενη ύπαρξη και λειτουργία άλλων
εγκαταστάσεων στον ευρύτερο χώρο του έργου, την αγορά
εργασίας, υλικών και εξοπλισμού, τους τρόπους προσπέλασης
και τα εν γένει κυκλοφοριακά προβλήματα κ.λπ.).
(β) έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας
Διακήρυξης, των τευχών, σχεδίων, κ.λπ. στοιχείων της μελέτης
δημοπράτησης της Υπηρεσίας και όλων των άλλων στοιχείων
που έχουν σχέση με τον διαγωνισμό και τις συνθήκες
εκτέλεσης του έργου. (γ) αφού αποδέχεται όλα τα παραπάνω
ανεπιφύλακτα, υποβάλλει την προσφορά του για την ανάληψη
της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται και
αναγνωρίζει
ανεπιφύλακτα
ότι
τα
εγκεκριμένα τεύχη, σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης
του
έργου,
που
είναι
κατατεθειμένα σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία και των
οποίων
έχει
λάβει
πλήρη
γνώση,
και μόνον αυτά, έχουν πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.
24.2
Οι δύο σφραγισμένοι φάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς»
περιέχουν συμπληρωμένα τα Έντυπα
Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, ήτοι το Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς για το ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Α και
το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
ΤΜΗΜΑ Β.
Το κάθε Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή
αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής
επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται
μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα
μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. - άρθρο 22
παρ. 4 του ν. 3669/08). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται
από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα
ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται
λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία. Επισημαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν
αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης
ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς για το
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Α στο σύστημα του άρθρου 6 του ν.
3669/08, ολογράφως και αριθμητικώς.
β) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν
αναγράφεται έστω και μία τιμή στο έντυπο της οικονομικής
προσφοράς για το ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ Β ολογράφως και
αριθμητικώς.

γ) η ολόγραφη αναγραφή τόσο των επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης του τμήματος Α όσο και των τιμών του τμήματος Β
υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.
δ) 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 Εισήγησης για Ανάθεση
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική
προσφορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις
25.1

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της
σχετικής
πίστωσης,
αποφασίστηκε με την αριθμ. 2010.09.06.08.15.39 Απόφαση Δ.Σ.

25.2

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες
ιδιότητες και τις απαγορεύσεις των άρθρων 31 και επόμενα του ν.
3669/08.

25.3 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό
Σύμβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις
δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη
συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
25.4

Κατά τη σύνταξη των τιμών νέων εργασιών ανακεφαλαιωτικών
πινάκων ή συμπληρωματικών συμβάσεων η τεκμαρτή έκπτωση για το
κατ' αποκοπή τμήμα του έργου καθορίζεται σε 10% και ο σταθερός
συντελεστής «σ» του άρθρου 7 του Ν. 3669/08 λαμβάνεται ίσος με
0,90. Η κοστολόγηση των νέων εργασιών θα γίνεται όπως ορίζεται τις
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.
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