26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης/21.08.2019
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3818/14-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 4 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Αντώνιος Παούρης
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Νικόλαος Πολίτης
(αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
3. Ελευθέριος Τζουβάρας

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού
των οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες
που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την
έκθεση εκτέλεσης του Β΄ τριμήνου 2019.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου,
που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν
εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το
τέλος της χρήσης.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την
Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να
προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής
ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το Β΄ τρίμηνο 2019.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Β΄ τριμήνου του
έτους 2019.
2. Πίνακας 3: Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2019
3. Πίνακας 4 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας
στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των
αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα»
και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία
υπολογισμού απόκλισης των εσόδων.
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του Β΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι
Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
%

1.
Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(1
31)+ (1325)+ (1327) +
(1215)

605.691,00

645.960,77

40.269,77

6,65%

2.
Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και
ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321)
+ (1322) + (1328)(8262)+ (1217) +
(1323)+ (1324)

149.000,00

142.997,04

-6.002,96

-4,03%

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04)
+ (05)+ (07) + (11)+
(14) + (15) + (16) +
(1213) + (1219) +
(1326)+ (1329)

219.462,00

228.060,61

8.598,61

3,92%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων
οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται για
πρώτη φορά

196.260,00

188.345,20

-7.914,80

-4,03%

4. Έσοδα
Κ.Α.Ε. 32

(32)_Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
_Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

55.852,00

66.929,94

11.077,94

19,83%
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5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων
(+) (42) _Επιστροφές
χρημάτων(+) (31)
_Εισπράξεις από δάνεια

1.446.863,00

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

6. Διαθέσιμα

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

220.598,00

Ταμειακά διαθέσιμα
κατά την 31.12 2018

1.365.285,00

2.812.148,00

206.459,23

1.478.752,79

1.365.284,80

2.844.037,59

-14.138,77

31.889,79

-6,41%

2,20%

-0,20

31.889,59

1,13%

Κατά το Β τρίμηνο πραγματοποιήθηκε και εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ
και του ΟΠΔ. Κατά συνέπεια οι πίνακες έχουν συνταχθεί με βάση τα αναμορφωμένα
μεγέθη των δύο παραπάνω καταστάσεων.
Παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις των εσόδων κατά το Β τρίμηνο υπερέβησαν τον
αναμορφωμένο στόχο κατά 31.889,79€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα εγγράφονται στο μέγεθος που διαμορφώθηκαν στις 31.12.2018 και
για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ στόχου και απολογισμού.
Η συνολική απόκλιση των εσόδων από τον στόχο ανέρχεται σε 31.889,59€ και ποσοστό
1,13%.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,
όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
Ποσοστό
Στόχος
Απολογισμός
Απόκλιση
Απόκλισης
%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
219.462,00
228.060,61
8.598,61
3,92%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
196.260,00
188.345,20
-7.914,80
-4,03%
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
55.852,00
66.929,94
11.077,94
19,83%
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ
471.574,00
483.335,75
11.761,75
2,49%
Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων. Οι
εισπράξεις κατά το B τρίμηνο είναι κατά 11.761.75€ μεγαλύτερες από τον αναμορφωμένο
στόχο, σε ποσοστό 2,49%.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των
αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του Β΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
+ (8111) _Αμοιβές
και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

384.668,00

351.646,56

-33.021,44

-8,58%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης
- (60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

596.341,00

417.143,28

-179.197,72

-30,05%

3. Δαπάνες
για
επενδύσεις

(+) (7) _Επενδύσεις

228.340,00

72.619,19

-155.720,81

-68,20%

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

68.114,00

40.318,04

-27.795,96

-40,81%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ
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(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων - (8262)
_Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης
ΠΔΕ

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων

Σύνολο Εξόδων
(Β1)

179.826,00

1.457.289,00

153.677,57

1.035.404,64

-26.148,43

-421.884,36

-14,54%

-28,95%

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται
σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση
με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).
Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση
των δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου
επίτευξης των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος
200.000,0
0

Απολογισμός

Απόκλιση

186.735,50

-13.264,50

Η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 6,63% του στόχου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των
στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική
διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την
απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».
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Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά
του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ
στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των
αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου
των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του
οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό
πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο
συνολικών εσόδων)».
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού
Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Β΄ τρίμηνο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
Σύνολο εσόδων (Α1)
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
1.446.863,00
1.365.285,00
2.812.148,00

Απολογισμός
1.478.752,79
1.365.284,80
2.844.037,59

Απόκλιση
31.889,79

Σύνολο Εξόδων (Β1)

1.457.289,00

1.035.404,64

-421.884,36

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

1.354.859,00 1.808.632,95

31.889,59

453.773,48

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

200.000,00

186.735,50

-13.264,50

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

1.154.859,00

1.621.897,45

467.037,98

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

16,61%

Η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του Ταμειακού
Αποτελέσματος σε 453.773,48€, και η απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος
έναντι του στόχου είναι θετική ύψους 467.037,98€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.808.404,64€ είναι αρκετά για να καλύψουν
τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 186.735,50€ και να
χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική,
ποσοστού 16,61%.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ
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Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της
απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που
μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος.
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του
αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών
εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Στο εξεταζόμενο Β τρίμηνο έχει πραγματοποιηθεί η 2η αναμόρφωση με την οποία
μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής
απόκλισης αναμορφωμένου προϋπολογισμού.
Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας

5.086.042,00

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ (2η
αναμόρφωση)
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας

5.090.167,00
4.125,00
0,0811%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 4.125,00€ οφείλεται στην επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για
την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
Σύνολο εσόδων (Α1)
Συντελεστής μεταβολής
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων
6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ)
Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και
Διαθεσίμων (Α1+6)
Σύνολο Εξόδων (Β1)
Συντελεστής μεταβολής
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα
(Α1+6)-Β1
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2)
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (ΔΓ2)
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ.
Αποτέλ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

Στόχος
1.446.863,00
0,0811%
1.448.036,47
1.365.285,00
2.813.321,47

Απολογισμός
1.478.752,79

Απόκλιση
31.889,79

1.478.752,79
1.365.284,80
2.844.037,59

30.716,32
30.716,12

1.457.289,00
0,0811%
1.458.470,92

1.035.404,64

-421.884,36

1.354.850,54

1.808.632,95

200.000,00

186.735,50

1.154.850,54

1.621.897,45

16,60%

1.035.404,64

-423.066,28
453.782,41
-13.264,50
467.046,91
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1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39
του Ν 4257/2014
2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39
του Ν 4257/2014
3. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την
ΚΥΑ 41273/13 και την ΚΥΑ 41308/13
4. Την με αριθ.πρωτ. 3736/07.08.2019 εισήγηση της προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 110/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 5η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
1) Εγγραφή υποχρεωτικής δαπάνης
Στο υπ΄αριθμ 46214/18-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010» αναφέρεται ότι παρά την απαγόρευση λήψης αποφάσεων
από το ΔΣ μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται
η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της
καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
Ο Δήμος μας πρόσφατα κλήθηκε να ασφαλίσει νεοαποκτηθέν πυροσβεστικό όχημα που
προήλθε από δωρεά ιδιωτικού ιδρύματος. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του
ΚΑΕ που αφορά στην ασφάλιση πυροσβεστικών οχημάτων, δεδομένου ότι στις 15/9/2019 λήγουν
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δύο πυροσβεστικών οχημάτων, και το εναπομείναν ποσό στον ΚΑΕ
δεν επαρκεί για την κάλυψή τους.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
15.6274.0008 (δ) 2019-20
Ασφάλιστρα πυροσβεστικών
70.6253.0001 οχημάτων

2)

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

19.706,00

-400,00

19.306,00

1.930,00

400,00

2.330,00

Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές δαπάνες

Με την υπ΄αριθμ. 30292/19.04.2019 Υπουργική Απόφαση, αποδόθηκε στους Δήμους έκτακτη
επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικές
δαπάνες.
Στο υπ΄αριθμ 46197/18-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5
του άρθρου 65 του ν. 3852/2010», αναφέρεται ότι: «οι μόνες ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί
στην παρούσα χρονική στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η αποδοχή του σχετικού ποσού της
επιχορήγησης και η εγγραφή του στον Προϋπολογισμό ως έσοδο και ως δαπάνη στο «Αποθεματικό».
Υπογραμμίζεται ότι, για την αναφερόμενη περίπτωση και εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο, το
αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών
εσόδων, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Η εν λόγω υπέρβαση
θα πρέπει να στοιχειοθετείται από το Δήμο και να εξετάζεται από την αρμόδια για τον έλεγχο
νομιμότητας Αρχή.»
Με την 132/2019 (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ) απόφασή του το ΔΣ έχει αποδεχτεί την ανωτέρω
επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται εξ ολοκλήρου στο αποθεματικό, καθόσον αφορά σε έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες, ο προγραμματισμός των οποίων, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του δημοτικού συμβουλίου. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η οποιαδήποτε δέσμευση της
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επόμενης δημοτικής αρχής από την βούληση της απερχόμενης, δεν εγγράφεται καμία σχετική
δαπάνη και το εισπραχθέν ποσό των 92.400,00€ προστίθεται στο ήδη εγγεγραμμένο αποθεματικό,
υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπτό όριο κατά παρέκκλιση του άρθρου 161 του ΚΔΚ.

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1322.0009

Έκτακτη επιχορήγηση από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές
δαπάνες

0,00

92.400,00

92.400,00

Αποθεματικό
Αρχικό Αποθεματικό
Αύξηση Εσόδων (+)

3.851,47
92.400,00

Τελικό Αποθεματικό 96.251,47

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
5. Την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 5 ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019 για τη σχετική ψήφισή της.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 111/2019

26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών και των όρων διακήρυξης του έργου
“Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας” λόγω της τροποποίησης του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 και της επιβολής νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Με την υπ’αρίθμ. 38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας είχε εγκριθεί η
μελέτη και οι όροι διακήρυξης του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων
δημοτικής οδοποιίας”. Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αρίθμ.πρωτ.
Δ.Τ.Ε.Κ. 51237/1365/17-04-2019 έγγραφό της μας ενημέρωσε για τη μη δυνατότητα άμεσης
δημοπράτησης του εν λόγω έργου, λόγω των νομοθετικών μεταβολών που απορρέουν από τον
ν.4605/2019 και συγκεκριμένα με το άρθρο 43, με το οποίο τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις
του ν.4412/2016. Στις 05/07/2019, με το υπ’αρίθμ.πρωτ. Δ.Τ.ΕΚ. 90596/2256 έγγραφό της η Δ/νση
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων απέστειλε την επικαιροποιημένη διακήρυξη του έργου “Βελτίωση
βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”, προσαρμοσμένη στις νέες
διατάξεις και βάσει των σχετικών αναθεωρημένων πρότυπων αρχείων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. την
οποία η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε με την α/α 95/2019 απόφασή της. Στις 12/08/2019 ο Δήμος
Κέας έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων με το οποίο ενημέρωναν για την ανάγκη για εκ νέου επικαιροποίηση της Διακήρυξης
λόγω της τροποποίησης του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 και της επιβολής νέας κράτησης
υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.. Συνημμένη δε στο email ήταν η επικαιροποιημένη Διακήρυξη.
Θέτω υπόψη σας τη διακήρυξη του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων
υδάτων δημοτικής οδοποιίας” και τους όρους της διακήρυξης με την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή
αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών
ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή
Διαδικασία” του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Προτείνουμε την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών και των όρων διακήρυξης με την
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 και 117 του ν.
4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “Βελτίωση
βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας” σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν. 4412/2016 και την τροποποίηση του άρθρου 53 του
νόμου 4412/2016 και της επιβολής νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ., προϋπολογισμού μελέτης
74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ.
Η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0005 του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2019 έχει γίνει με την υπ΄αριθμ. 311/28.03.2019 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος
2019 και με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.
Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, θα είναι το Τμήμα
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η
δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Η προκήρυξη
σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ (http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώσεις) και την ιστοσελίδα του
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Δήμου http:// www.kea.gr. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια”
diavgeia.gov.gr.
Παραθέτουμε Σχέδιο της Διακήρυξης :
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Κέα: ……–……–2019
Αριθ. πρωτ.: …………

i

ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ii

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟ
Δήμος Κέας –
ΔΟΤΗΣΗ:iii Κωδ. Προϋπολογισμού: Κ.Α.
30.7333.0005

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ ΟΥ
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι ΛΟ Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ ΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ ΟΥ
iv

Ο Δή μος Κέας

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδό χου
για την κατασκευή του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
CPV 45233141-9

Εκτιμώμενης αξίας 6 0 . 0 0 0 , 0 0 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 2 4 .% ),
που θα διεξαχθεί σύ μφωνα με:
α) τις διατά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους ό ρους της παρού σας και
καλεί
τους ενδιαφερό μενους οικονομικού ς φορείς να υποβά λουν προσφορά
για την ανά δειξη αναδό χου κατασκευή ς του ως ά νω έργου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

◦ Αναθέτουσα αρχή : Δή μος Κέας

Υπηρεσία διεξαγωγή ς του διαγωνισμού για λογαριασμό του Δή μου Κέας:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Οδό ς
: Πλατεία Λαϊκή ς Κυριαρχίας
Ταχ.Κωδ.
: 84 100
Τηλ.
: 22813 62702 – 62705
Telefax
: 22810 84124
E-mail
: dtek@1730.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: : Γεώ ργιος Γεωργουσό πουλος

◦

◦ Εργοδό της ή Κύ ριος του Έργου: Δή μος Κέας

Φορέας κατασκευή ς του έργου: Διεύ θυνση Τεχνικώ ν Έργων Κυκλά δων (Δ.Τ.Ε.Κ.)

◦ Προϊσταμένη Αρχή : Δή μος Κέας
◦ Διευθύ νουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία Το Τμή μα Τεχνική ς Υποστή ριξης Μικρώ ν Δή μων

της Δ/νσης Τεχνικώ ν Έργων Κυκλά δων
◦ Αρμό διο Τεχνικό Συμβού λιο : Τεχνικό Συμβού λιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
 Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθού ν κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή
στον ανά δοχο.
 Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή /και τα αποφαινό μενα ό ργανα του Φορέα Κατασκευή ς
καταργηθού ν, συγχωνευτού ν ή με οποιονδή ποτε τρό πο μεταβληθού ν κατά τη διά ρκεια της
διαδικασίας σύ ναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα, στους
προσφέροντεςv ή στον ανά δοχο τα στοιχεία των υπηρεσιώ ν ή αποφαινό μενων οργά νων, τα οποία
κατά τον νό μο αποτελού ν καθολικό διά δοχο των εν λό γω οργά νων που υπεισέρχονται στα
δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις τους.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Ερμού πολη της Σύ ρου στις ……–……–2019 ημέρα
………………
και ώ ρα 10:00π.μ. και από την Διεύ θυνση Τεχνικώ ν Έργων Κυκλά δων
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα έγγραφα της σύ μβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρό ντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό , είναι τα ακό λουθα :
α) η προκή ρυξη σύ μβασης ό πως δημοσιεύ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣvi,
β) η παρού σα διακή ρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης Δή λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vii
δ) το έντυπο οικονομική ς προσφορά ς
ε) ο προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης,
στ) το τιμολό γιο δημοπρά τησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώ σεων,
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώ σεων
θ) το τεύ χος συμπληρωματικώ ν τεχνικώ ν προδιαγραφώ ν,
ι) το υπό δειγμα ….viii
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ια) το τεύ χος τεχνική ς περιγραφή ς,
ιβ) η τεχνική μελέτη,
ιγ) τυχό ν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθού ν από την
αναθέτουσα αρχή επί ό λων των ανωτέρω
ιδ) ............................ix
2.2 Προσφέρεται ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση στα έγγραφα της
σύ μβασης στον ειδικό , δημό σια προσβά σιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ λης
www.promitheus.gov.gr, καθώ ς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς (εφό σον διαθέτει).
http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώσεις
................................................................................. x xi

Θα γίνεται αποδεκτό μόνο το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα διατίθεται
από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.
2.3 Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ή τοι έως την ……-……-2019xii η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
ό λους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύ μβασης, το αργό τερο στις ……-……-2019xiii

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι φά κελοι των προσφορώ ν υποβά λλονται μέσα στην προθεσμία του ά ρθρου 18 είτε (α)
με κατά θεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατά θεσή τους στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς. Σε
περίπτωση ταχυδρομική ς αποστολή ς ή κατά θεσης στο πρωτό κολλο, οι φά κελοι προσφορά ς
γίνονται δεκτοί εφό σον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς που
διεξά γει τον διαγωνισμό , το αργό τερο μέχρι την ημερομηνία και ώ ρα του διαγωνισμού , ό πως
ορίζονται στο ά ρθρο 18 της παρού σας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύ νη για τυχό ν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορώ ν που αποστέλλονται ταχυδρομικά ού τε για
καθυστερή σεις στην ά φιξή τους. Δεν θα παραληφθού ν φά κελοι ή ά λλα έγγραφα από
οποιοδή ποτε ταχυδρομικό κατά στημα, ακό μα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
3.2. Οι προσφορές υποβά λλονται μέσα σε σφραγισμένο φά κελο (κυρίως φά κελος), στον
οποίο πρέπει να αναγρά φονται ευκρινώ ς τα ακό λουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ….........................
για το έργο : «Βελτίωση βατότητας και απορροών
όμβριων υδάτων δημοτικής οδοποιίας»
με αναθέτουσα αρχή τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ……–……–2019xiv
Ο κυρίως φά κελος της προσφορά ς συνοδεύ εται από αίτηση υποβολή ς προσφορά ς στο διαγωνισμό , η
οποία αναγρά φει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά , τα στοιχεία ταυτό τητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώ νυμο φυσικού προσώ που), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύ θυνση, αριθμό τηλεφώ νου, fax, e-mail).
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3.3. Με την προσφορά υποβά λλονται τα ακό λουθα:
α) ξεχωριστό ς σφραγισμένος φά κελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 24.2 και
β) ξεχωριστό ς σφραγισμένος φά κελος (κλεισμένος με τρό πο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τού το αντιληπτό (επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά », ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφορά ς, κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 24.3 της
παρού σας.
Οι δύ ο ως ά νω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φά κελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
της παρ. 2.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδή ποτε τρό πο πριν από την
ημερομηνία υποβολή ς του ά ρθρου 18 της παρού σας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.1 της παρού σας.
3.5. Για τυχό ν προσφορές που υποβά λλονται εκπρό θεσμα,xv η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώ νει στο
πρακτικό της την εκπρό θεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώ ρα που περιή λθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελή φθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
3.6. Οι προσφορές υπογρά φονται και μονογρά φονται ανά φύ λλο από τον οικονομικό φορέα ή , σε
περίπτωση νομικώ ν προσώ πων, από το νό μιμο εκπρό σωπο αυτώ ν.

3.7. Η ένωση οικονομικώ ν φορέων υποβά λλει κοινή προσφορά , η οποία υπογρά φεται
υποχρεωτικά , είτε από ό λους τους οικονομικού ς φορείς που αποτελού ν την ένωση, είτε από
εκπρό σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτή τως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχή ς του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομή ς αμοιβή ς μεταξύ τους) κά θε μέλους της ένωσης, καθώ ς και ο
εκπρό σωπος/συντονιστή ς αυτή ς.
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη
σύμβασης- Ενστάσεις

1.1

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολή ς των προσφορώ ν που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού , σε δημό σια συνεδρίαση, κηρύ σσεται από τον Πρό εδρο αυτή ς, μισή ώ ρα πριν
από την ώ ρα λή ξης της προθεσμίας του ά ρθρου 18 της παρού σας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώ ρα λή ξης, αν η υποβολή , που έχει εμπρό θεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λό γω
του πλή θους των προσελθό ντων ενδιαφερομένων οικονομικώ ν φορέων. Η λή ξη της παραλαβή ς
κηρύ σσεται επίσης από τον Πρό εδρο της Επιτροπή ς Διαγωνισμού , με προειδοποίηση ολίγων λεπτώ ν
της ώ ρας και μετά την κή ρυξη της λή ξης δεν γίνεται δεκτή ά λλη προσφορά .
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Ο Πρό εδρος της Επιτροπή ς Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτό κολλο της
αναθέτουσας αρχή ς για να διαπιστώ σει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του ά ρθρου
3 της παρού σας (σημειώ νεται ό τι, τό σο στο πρωτό κολλο, ό σο και στον κυρίως φά κελο αναγρά φεται
η ώ ρα και ημέρα υποβολή ς και η σχετική καταχώ ρηση στο φά κελο μονογρά φεται από τον υπεύ θυνο
υπά λληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβά νει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπό λοιπη διαδικασία του διαγωνισμού .
β) Οι προσφορές που παραλαμβά νονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατά θεσή ς τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπή ς Διαγωνισμού , στο οποίο ειδικό τερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τά ξη και κατηγορία τουxvi, και ο εξουσιοδοτημένος
εκπρό σωπος..xvii Όλοι οι φά κελοι αριθμού νται με τον αύ ξοντα αριθμό κατά θεσή ς τους, ό πως
καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογρά φονται από τον Πρό εδρο και τα μέλη της Επιτροπή ς
Διαγωνισμού .
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλή ρωση της παραλαβή ς των προσφορώ ν και καταγραφή ς
των δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς του ά ρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφρά γιση των οικονομικώ ν
προσφορώ ν, η μονογραφή τους από τον Πρό εδρο και τα μέλη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού και η
ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως ά νω
πρακτικό .
δ) Στη συνέχειαxviii, xix η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολό γραφης και αριθμητική ς
αναγραφή ς του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και της ομαλή ς μεταξύ τους σχέσης.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλό τητας χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφορά ς (Εμ) σύ μφωνα με τα οριζό μενα στα ά ρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχό ν αναγκαίες διορθώ σεις, σε πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρό τερη προσφορά ), ο οποίος υπογρά φεται από τα
μέλη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχή ς του ά ρθρου 24.2 της
παρού σας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώ το μειοδό τη. Αν η
ολοκλή ρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λό γω του μεγά λου αριθμού των
προσφορώ ν και του ελέγχου των εγγυητικώ ν επιστολώ ν, ελέγχονται τουλά χιστον οι δέκα (10)
πρώ τες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις
επό μενες εργά σιμες ημέρες, εκτό ς αν υφίσταται σπουδαίος λό γος για την αναβολή της σε ημέρα και
ώ ρα που κοινοποιείται εγγρά φως στους προσφέροντες, ανακοινώ νεται με τοιχοκό λληση στον πίνακα
ανακοινώ σεων της υπηρεσίας και αναρτά ται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς συνίσταται στον έλεγχο της ορθή ς
συμπλή ρωσης και υποβολή ς τους.
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού , πριν την ολοκλή ρωση της σύ νταξης και έκδοσης του πρακτικού της,
επικοινωνεί με τους εκδό τες που αναγρά φονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστό τητα εγγυητική ς
επιστολή ς, ο υποψή φιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό , υποβά λλεται μηνυτή ρια αναφορά στον
αρμό διο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχική ς δίωξης, σύ μφωνα με τις διατά ξεις των
ά ρθρων 82 και επό μενα του ν. 3669/2008.
ζ) Η περιγραφό μενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπή ς Διαγωνισμού ή σε
παρά ρτημά του που υπογρά φεται από τον Πρό εδρο και τα μέλη της.
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώ νει τη σύ νταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανά θεση της σύ μβασης στον μειοδό τη (ή τη
ματαίωση), και το υποβά λλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνειxx.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση σε ό λους τους προσφέροντες με κά θε πρό σφορο μέσο
επί αποδείξει. Κατά της από φασης αυτή ς χωρεί ένσταση κατά τα οριζό μενα στην παρά γραφο 4.3 της
παρού σης.
η) Επισημαίνεται ό τι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώ ς τιμή (ισό τιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό ) ανά δοχο με κλή ρωση μεταξύ των οικονομικώ ν φορέων
που υπέβαλαν ισό τιμες προσφορές. Η κλή ρωση γίνεται ενώ πιον της Επιτροπή ς Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισό τιμες προσφορές.
4.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολό γηση των προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγρά φως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρό κειται να γίνει η κατακύ ρωση («προσωρινό ανά δοχο»), να
υποβά λει εντό ς προθεσμίας, δέκα (10) ημερών,xxi τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο
ά ρθρο 23.2-23.10 της παρού σας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτό κολλο της
αναθέτουσας αρχή ς σε σφραγισμένο φά κελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού .
Αν δεν προσκομισθού ν τα παραπά νω δικαιολογητικά ή υπά ρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλή θηκαν και ο προσωρινό ς ανά δοχος υποβά λλει εντό ς της προθεσμίας της παραγρά φου
α) αίτημα προς το αρμό διο ό ργανο αξιολό γησης για την παρά ταση της προθεσμίας
υποβολή ς , το οποίο συνοδεύ εται με αποδεικτικά έγραφα από τα οποία να αποδεικνύ εται ό τι
έχει αιτηθεί τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν , η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν για ό σο χρό νο απαιτηθεί για τη χορή γηση των
δικαιολογητικώ ν από τις αρμό διες αρχές.
4
Αν κατά τον έλεγχο των παραπά νω δικαιολογητικώ ν διαπιστωθεί ό τι τα στοιχεία
που δηλώ θηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης Δή λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή
ανακριβή , ή
5
Αν δεν υποβληθού ν στο προκαθορισμένο χρονικό διά στημα τα απαιτού μενα
πρωτό τυπα ή αντίγραφα, των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, ή
6
Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύ ονται οι ό ροι και οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς σύ μφωνα με τα ά ρθρα 21, 22 και 23
της παρού σας, xxii
ο προσωρινό ς ανά δοχος κηρύ σσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η
εγγύ ηση συμμετοχή ς του και η κατακύ ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσή κουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχή ς για μεταβολές
στις προϋ ποθέσεις τις οποίες ο προσωρινό ς ανά δοχος είχε δηλώ σει με το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύ θυνης Δή λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ό τι πληροί, οι οποίες επή λθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώ ση ο προσωρινό ς ανά δοχος μετά την δή λωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκό μιση των δικαιολογητικώ ν κατακύ ρωσης (οψιγενείς μεταβολές),
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του, που είχε
προσκομισθεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 15 της παρού σας.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή λωση, ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσό τερα από τα απαιτού μενα δικαιολογητικά ,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό τι πληροί τα κριτή ρια ποιοτική ς
επιλογή ς του ά ρθρου 22, η διαδικασία ανά θεσης ματαιώ νεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπά νω δικαιολογητικώ ν ολοκληρώ νεται με τη σύ νταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού , στο οποίο αναγρά φεται η τυχό ν συμπλή ρωση
δικαιολογητικώ ν κατά τα οριζό μενα της παραγρά φου α) και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική Επιτροπή του Δή μου Κέας (αποφαινό μενο ό ργανο αναθέτουσας αρχή ς) για τη
λή ψη από φασης, είτε για την κατακύ ρωση της σύ μβασης, είτε για την κή ρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώ του, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώ νει, είτε ματαιώ νει τη σύ μβαση, σύ μφωνα με τις
διατά ξεις των ά ρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την από φαση κατακύ ρωσης, μαζί με αντίγραφο ό λων
των πρακτικώ ν της διαδικασίας ελέγχου και αξιολό γησης των προσφορώ ν, σε κά θε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά , εκτό ς από τον προσωρινό ανά δοχο με κά θε
πρό σφορο τρό πο, ό πως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβά νουν γνώ ση των δικαιολογητικώ ν του προσωρινού
αναδό χου στο γραφείο της Επιτροπή ς Διαγωνισμού στη Διεύ θυνση Τεχνικώ ν Έργων
Κυκλά δων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιή θηκε σε
αυτού ς επί αποδείξει η από φαση κατακύ ρωσης. xxiii
Μετά την ά πρακτη πά ροδο των προθεσμιώ ν, τό σο της ά σκησης των προβλεπό μενων
βοηθημά των και μέσων στο στά διο της προδικαστική ς και δικαστική ς προστασίας, ό σο και
των αποφά σεων αναστολώ ν επί αυτώ ν, o προσωρινό ς ανά δοχος υποβά λει υπεύ θυνη
δή λωση που υπογρά φεται κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 79Α του ν.4412/2016 , στην οποία
δηλώ νεται ό τι , δεν έχουν επέλθει στο πρό σωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια
του ά ρθρου 104 του ιδίου νό μου μετά από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς1. Τα
στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφό σον διαπιστωθεί ό τι, δεν έχουν
εκλείψει οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς του ά ρθρου 21, τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς του
ά ρθρου 22 και ό τι δεν συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού , κοινοποιείται η από φαση
κατακύ ρωσης στον προσωρινό ανά δοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τό πο και
χρό νο για την υπογραφή του συμφωνητικού , εντό ς είκοσι (20) ημερώ ν από την κοινοποίηση
σχετική ς έγγραφης ειδική ς πρό σκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτού μενη εγγυητική
επιστολή καλή ς εκτέλεσης.
Εά ν ο ανά δοχος δεν προσέλθει να υπογρά ψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρό κληση, κηρύ σσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του και η ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη
προσφορά . Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού , η διαδικασία ανά θεσης ματαιώ νεται, σύ μφωνα με την περίπτωση β της
παραγρά φου 1 του ά ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

1

Επισημαίνεται ό τι τα δικαιολογητικά του ά ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβά λλονται επικαιροποιημένα από τον
προσωρινό ανά δοχο, έπειτα από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς και ενδίκων μέσων κατά της από φασης κατακύ ρωσης (πρβ. ά ρθρο 105
παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε από την περ. 26 του ά ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).

26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019


4.3 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πρά ξης ή παρά λειψης της αναθέτουσας αρχή ς, η προθεσμία
ά σκησή ς της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης στον
ενδιαφερό μενο οικονομικό φορέα. Για την ά σκηση ένστασης κατά της διακή ρυξης, η ένσταση
υποβά λλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ή μισυ του χρονικού διαστή ματος από την
δημοσίευση της διακή ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς
προσφορώ ν του ά ρθρου 18 της παρού σας.
Η ένσταση υποβά λλεται ενώ πιον της αναθέτουσας αρχή ς, η οποία αποφασίζει, ύ στερα από γνώ μη της
Επιτροπή ς Διαγωνισμού για τις ενστά σεις του πρώ του εδαφίου και ύ στερα από γνώ μη του Τεχνικού
Συμβουλίου για τις ενστά σεις του δεύ τερου εδαφίου, εντό ς προθεσμίας δέκα (10) ημερώ ν, μετά την
ά πρακτη πά ροδο της οποίας τεκμαίρεται η από ρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της ά σκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατά θεση της ένστασης, η καταβολή παραβό λου υπέρ του Δημοσίου,
σύ μφωνα με το ά ρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παρά βολο αυτό αποτελεί δημό σιο έσοδο. Το παρά βολο επιστρέφεται με πρά ξη της αναθέτουσας αρχή ς, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό ό ργανο.
Η προθεσμία για την ά σκηση της ένστασης και η ά σκησή της κωλύ ουν την σύ ναψη της σύ μβασης.
Κατά τα λοιπά η ά σκηση της ένστασης δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον , μπορεί να ζητή σεις την αναστολή εκτέλεσης και την ακύ ρωση της
πρά ξης ή της παρά λειψης της Αναθέτουσας Αρχή ς που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγού μενης παραγρά φου , ενώ πιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχή ς ,
κατά τα οριζό μενα στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
Η ά σκηση της ένστασης αποτελεί προϋ πό θεση για την ά σκηση των ενδίκων βοηθημά των. Πέραν από
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία ά λλη τυχό ν προβλεπό μενη από γενική διά ταξη προσφυγή , ή ειδική προσφυγή νομιμό τητας.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικά με την υπογραφή της σύ μβασης, ισχύ ουν τα προβλεπό μενα στην παρ. 5 ά ρθρου 105
και 135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύ μβασης με βά ση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερό μενα
παρακά τω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά ό ρων, η σειρά ισχύ ος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
Το συμφωνητικό .
Η παρού σα Διακή ρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά .
Το Τιμολό γιο Δημοπρά τησης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώ σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτή ματα τους,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋ πολογισμό ς Δημοπρά τησης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
Το εγκεκριμένο Χρονοδιά γραμμα κατασκευή ς του έργου.
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έγγραφα της σύ μβασης συντά σσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα και
προαιρετικά και σε ά λλες γλώ σσες, συνολικά ή μερικά . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημά των των εγγρά φων της σύ μβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσό τερες γλώ σσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχό ν ενστά σεις υποβά λλονται στην ελληνική γλώ σσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανό μενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη μετά φρασή τους στην
ελληνική γλώ σσα.

6.3.

Στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της Χά γης της
5.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύ ονται από μετά φρασή τους στην ελληνική γλώ σσα επικυρωμένη είτε από πρό σωπο
αρμό διο κατά τις διατά ξεις της εθνική ς νομοθεσίας είτε από πρό σωπο κατά νό μο αρμό διο της
χώ ρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφοxxiv. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγρά φων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγό ρο, σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β του ά ρθρου 11
του ν. 2690/1999 “Κώ δικας Διοικητική ς Διαδικασίας”, αντικαταστά θηκε ως ά νω με το ά ρθρο
1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλά δια και ά λλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχό μενο μπορού ν να υποβά λλονται σε ά λλη γλώ σσα, χωρίς να συνοδεύ ονται από
μετά φραση στην ελληνική

6.5.

Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή , καθώ ς και μεταξύ αυτή ς και του αναδό χου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

o

Για τη δημοπρά τηση του έργου, την εκτέλεση της σύ μβασης και την κατασκευή του,
εφαρμό ζονται οι διατά ξεις των παρακά τω νομοθετημά των, ό πως ισχύ ουν:

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013» xxv
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
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- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxvi
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxvii
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

1.

2.
3.

4.

Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ό πως
τροποποιή θηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύ ρωση των στοιχείων του
αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», η κοινή από φαση των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ.
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xxviii, καθώ ς και η από φαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικώ ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005
(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
Οι διατά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύ ρωση Κώ δικα Φό ρου Προστιθέμενης
Αξίας».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξειςxxix, καθώ ς και λοιπές διατά ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα
συμβατικά τεύ χη της παρού σας καθώ ς και το σύ νολο των διατά ξεων του ασφαλιστικού , εργατικού , περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικό τερα κά θε
διά ταξη (Νό μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύ κλιος που διέπει την ανά θεση και
εκτέλεση του έργου της παρού σας σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά .
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των
όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

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

8.1.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρό γραμμα έτους 2019 του Δή μου Κέας και
χρηματοδοτείται από πιστώ σεις του Τακτικού Προϋ πολογισμού έτους 2019 του

26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019
Δή μου Κέας, στον οποίο είναι εγγεγραμμένο με κωδικό Κ.Α. 30.7333.0005 και για
ποσό ν €74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).xxx
Το έργο υπό κειται στις κρατή σειςxxxi που προβλέπονται για τα έργα αυτά ,
περιλαμβανομένης της κρά τησης ύ ψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της
Ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Συμβά σεων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011xxxii, της κρά τησης ύ ψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της
Αρχή ς Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, της κρά τησης 6%0, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης
του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (Β' 2235) , της κρά τησης 2,5% υπέρ
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. σύ μφωνα με τις διατά ξεις της περίπτωση θ’ της παρ. 7 του ά ρθρου 53
του ν. 4412/2016 , ό πως τροποποιή θηκε – συμπληρώ θηκε με τη διά ταξη του ά ρθρου
δέκατου τέταρτου του ν. 4612/2019 (Α77) και την υπ. αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466
Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (Β’ 2780) με θέμα ¨Δημιουργία
και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του
πό ρου 2,5%» .
8.2.

Τα γενικά έξοδα, ό φελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύ νσεις από φό ρους,
δασμού ς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο ά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύ νει τον
Κύ ριο του Έργου.

8.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύ μφωνα με το ά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το
αντίστοιχο ά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμή ματος θα γίνεται σε
EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή xxxiii μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολό γησης των προσφορώ ν, να καλέσει τους
οικονομικού ς φορείς, να συμπληρώ σουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβά λει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομική ς τους προσφορά ς, μέσα σε εύ λογη προθεσμία, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρό τερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτού ς της σχετική ς πρό σκλησης, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στις διατά ξεις των ά ρθρων
102 και 103 του ν. 4412/2016.
Οποιαδή ποτε διευκρίνιση ή συμπλή ρωση που υποβά λλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή xxxiv, δεν λαμβά νεται υπό ψη.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρού σα διαδικασία έχει εκδοθεί η από φαση με αρ.πρωτ. 311/28–03–2019 (αρ.πρωτ.
1249/28–03–2019) για την ανά ληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό
έτος 2019 και με α/α 1 στο οικείο Μητρώ ο Δεσμεύ σεων (συμπληρώ νεται και ο αριθμό ς της
από φασης έγκρισης της πολυετού ς ανά ληψης σε περίπτωση που η δαπά νη εκτείνεται σε περισσό τερα
του ενό ς οικονομικά έτη, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xxxv
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ» .

1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης του έργου ανέρχεται σεxxxvi 74.400,00 Ευρώ και
αναλύ εται σε:
Δαπά νη Εργασιώ ν €43.487,16
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) €7.827,69
Απρό βλεπταxxxvii (ποσοστού 15% επί της δαπά νης εργασιώ ν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
€7.697,23, που αναλώ νονται σύ μφωνα με τους ό ρους του ά ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Πρό βλεψη απολογιστικώ ν €900,00
............................................................. xxxviii
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώ ρηση στις τιμές ποσού €87,92 σύ μφωνα με το
ά ρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φό ρο Προστιθέμενης Αξίας (24%) ποσού €14.400,00.
Ρή τρα πρό σθετης καταβολή ς (πριμ), σύ μφωνα με το ά ρθρο 149 του ν. 4412/2016 .......
(εφό σον προβλέπεται).
Η παρού σα σύ μβαση δεν υποδιαιρείται σε τμή ματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύ νολο για
τους ακό λουθους λόγουςxxxix
Η φύ ση του έργου (το οποίο έχει ως κύ ριο αντικείμενο την εκτέλεση εργασιώ ν
ασφαλτό στρωσης) είναι τέτοια που σε συνδυασμό με το ύ ψος του οικονομικού του
αντικειμένου θα καθιστού σε ασύ μφορη την ανά ληψη επιμέρους τμημά των του
αντικειμένου της εργολαβίας από περισσό τερους του ενό ς αναδό χους.
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Η νήσος Κέα
3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιώ ν αποκατά στασης βατό τητας και
διαχείρισης της απορροή ς των ό μβριων υδά των σε τμή ματα της δημοτική ς
οδοποιίας του Δή μου Κέας, κυρίως στο τμή μα Ιουλίδα – Ποίσσες – Κού νδουρος
αλλά και στα τμή ματα προς Άγιο Συμεώ ν και θέση Ατζερίτης. Η συνολική
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επιφά νεια του ασφαλτοτά πητα ανέρχεται σε 6.500,00Μ2 σε μή κος 1.535,00Μ,
διά σπαρτα κατά μή κος του δημοτικού δικτύ ου. Επίσης προβλέπεται η
διαμό ρφωση 160,00Μ τά φρων απορροή ς ό μβριων υδά των και η επένδυσή τους με
ελαφρώ ς οπλισμένο σκυρό δεμα.

Επισημαίνεται ό τι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατού μενων έργων δεν πρέπει
να μεταβά λλεται ουσιωδώ ς κατά τη διά ρκεια εκτέλεσης της σύ μβασης, κατά τα οριζό μενα στην παρ.
4 του ά ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβολή ς υφίσταται, μό νο υπό τις προϋ ποθέσεις των
ά ρθρων 132xl και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρή ση των «επί έλασσον» δαπανώ ν με τους ακό λουθους ό ρους και περιορισμού ς:
7. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκή ρυξης, ού τε οι προδιαγραφές του έργου, ό πως
περιγρά φονται στα συμβατικά τεύ χη, ού τε καταργείται ομά δα εργασιώ ν της αρχική ς σύ μβασης.
8. Δεν θίγεται η πληρό τητα, ποιό τητα και λειτουργικό τητα του έργου.
9. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιώ ν που δεν υπή ρχαν στην αρχική σύ μβαση.

10. Δεν υπερβαίνει η δαπά νη αυτή , κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιώ ν
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατική ς δαπά νης ομά δας εργασιώ ν του
έργου ού τε, αθροιστικά , ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπά νης της αρχική ς αξίας
σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώ ρηση τιμώ ν και απρό βλεπτες δαπά νες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβά νονται υπό ψη μό νο οι μεταφορές δαπά νης από μία ομά δα εργασιώ ν σε
ά λλη.
Τα ποσά που εξοικονομού νται, εφό σον υπερβαίνουν τα ανωτέρω ό ρια (20% ή και 10%),
μειώ νουν ισό ποσα τη δαπά νη της αξίας σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρό βλεπτες
δαπά νες. Για τη χρή ση των «επί έλασσον δαπανώ ν» απαιτείται σε κά θε περίπτωση η σύ μφωνη
γνώ μη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύ στερα από εισή γηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋ πολογισμό ς των έργων στα οποία εφαρμό ζεται η παρά γραφος αυτή αναλύ εται σε
Οομά δες εργασιώ ν, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπά γονται σε ενιαία υποσύ νολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρό μοιο τρό πο κατασκευή ς και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονά δας τους. Με από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε ό λα τα ως ά νω έργα,
προσδιορίζονται οι ομά δες εργασιώ ν ανά κατηγορία έργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφή ς της σύ μβασηςxli.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1

Η επιλογή του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού «ανοικτή διαδικασία» του ά ρθρου 27 και 117 του ν. 4412/2016 και
υπό τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού .

13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 125 (ενιαίο ποσοστό ) του ν. 4412/2016.
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13.3

Κά θε προσφέρων μπορεί να υποβά λει μό νο μία προσφορά . xlii

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικώ ν προσφορώ ν.xliii

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτή ριο για την ανά θεση της σύ μβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη
προσφορά μό νο βά σει τιμή ς (χαμηλό τερη τιμή ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής

15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατά θεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικού ς φορείς, κατά τους ό ρους της παρ. 1 α) του ά ρθρου
72 του ν. 4412/2016, εγγυητική ς επιστολή ς συμμετοχή ς, που ανέρχεται στο ποσό
των €1.200,00 (χιλίων διακοσίων) ευρώ . xliv
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η εγγύ ηση συμμετοχή ς
περιλαμβά νει και τον ό ρο ό τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις υποχρεώ σεις ό λων των
οικονομικώ ν φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχή ς περιλαμβά νουν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελά χιστον τα ακό λουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδό τη,
γ) τον κύ ριο του έργου ή το φορέα κατασκευή ς του έργου ή τοι Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου προς τον οποίο απευθύ νονται,
δ) τον αριθμό της εγγύ ησης,
ε) το ποσό που καλύ πτει η εγγύ ηση,
στ) την πλή ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύ ηση (στην περίπτωση ένωσης αναγρά φονται
ό λα τα παραπά νω για κά θε μέλος της ένωσης),
ζ) τους ό ρους ό τι: αα) η εγγύ ηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ λακτα, ο δε
εκδό της παραιτείται του δικαιώ ματος της διαιρέσεως και της διζή σεως, και ββ)
ό τι σε περίπτωση κατά πτωσης αυτή ς, το ποσό της κατά πτωσης υπό κειται στο
εκά στοτε ισχύ ον τέλος χαρτοσή μου,
η) τα στοιχεία της διακή ρυξης (αριθμό ς, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολή ς προσφορώ ν,
θ) την ημερομηνία λή ξης ή τον χρό νο ισχύ ος της εγγύ ησης,
ι) την ανά ληψη υποχρέωσης από τον εκδό τη της εγγύ ησης να καταβά λει το ποσό
της εγγύ ησης ολικά ή μερικά εντό ς πέντε (5) ημερώ ν μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύ νεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφό σον
υπά ρχουν).
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15.3

Η εγγύ ηση συμμετοχή ς πρέπει να ισχύ ει τουλά χιστον για τριά ντα (30) ημέρες
μετά τη λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς του ά ρθρου 19 της παρού σας,
ή τοι μέχρι ……–……–2020, ά λλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λή ξη της προσφορά ς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λή ξη τους, τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς και της
εγγύ ησης συμμετοχή ς.

15.4
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου,
μετά από γνώ μη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύ ρει την προσφορά του
κατά τη διά ρκεια ισχύ ος αυτή ς και στις περιπτώ σεις του ά ρθρου 4.2 της παρού σας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφά σεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυή σεως.
15.5
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς επιστρέφεται στον ανά δοχο με την προσκό μιση της
εγγύ ησης
καλή ς εκτέλεσης.
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς επιστρέφεται στους λοιπού ς προσφέροντες, σύ μφωνα με
τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 72 του ν. 4412/2016 xlv.
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

xlvi

16.1

ΔΕΝ xlvii προβλέπεται η χορή γηση προκαταβολή ς στον Ανά δοχο.

7.2

ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρού σα σύ μβαση ……………………

xlviii

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύ μβασης απαιτείται η παροχή εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, σύ μφωνα
με το ά ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύ μβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύ μβασης.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παρά βασης των ό ρων της σύ μβασης,
ό πως αυτή ειδικό τερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύ μβασης κατά το ά ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπά γεται αύ ξηση της συμβατική ς αξίας, ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύ ηση το ύ ψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύ ξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης της σύ μβασης καλύ πτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή ό λων των ό ρων της σύ μβασης και κά θε απαίτηση της αναθέτουσας αρχή ς ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδό χου.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη από φαση
του Προϊσταμένου της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδό χου. Η ένσταση του αναδό χου κατά της αποφά σεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυή σεως.
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Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς εκτέλεσης περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην
παρά γραφο 15.2 της παρού σας και επιπρό σθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετική ς
σύ μβασης .

17.2 Εγγύ ηση καλή ς λειτουργίας
Δεν προβλέπεται στην παρού σα σύ μβαση xlix
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των ά ρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύ ματα ή ασφαλιστικές επιχειρή σεις κατά την έννοια των περιπτώ σεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη- μέλη της
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου ή στα κρά τη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύ μφωνα με τις
ισχύ ουσες διατά ξεις, το δικαίωμα αυτό . Μπορού ν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, με παρακατά θεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού . l
Αν συσταθεί παρακαταθή κη με γραμμά τιο παρακατά θεσης χρεογρά φων στο Ταμείο
Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λή γουν κατά τη διά ρκεια της
εγγύ ησης επιστρέφονται μετά τη λή ξη τους στον υπέρ ου η εγγύ ηση οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου
από έναν ή περισσό τερους εκδό τες της παραπά νω παραγρά φου, ανεξαρτή τως του ύ ψους
των.
Εά ν η εγγύ ηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώ σσες της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αλλά θα συνοδεύ εται απαραίτητα από μετά φραση στην ελληνική
γλώ σσα, σύ μφωνα και με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 6.3. της παρού σας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώ σει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τουςli.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώ νlii ορίζεται η
η ……–……–2019, ημέρα …………………… και ώρα 10:00 π.μ.
Αν, για λό γους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφρά γιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι
τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά , η αποσφρά γιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδή ποτε ά λλη ημέρα, με από φαση της αναθέτουσας αρχή ς. Η
από φαση αυτή κοινοποιείται εγγρά φως, πέντε (5) τουλά χιστον εργά σιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε ό σους οικονομικού ς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύ μβασης και αναρτά ται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφρά γιση των προσφορώ ν ή δεν υποβληθού ν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατά ξεων των δύ ο
προηγού μενων εδαφίων.
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κά θε υποβαλλό μενη προσφορά δεσμεύ ει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διά ταξη του
ά ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διά στημα εννέα (9) μηνώ νliii, από την ημερομηνία λή ξης της
προθεσμίας υποβολή ς των προσφορώ ν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς τους και της εγγύ ησης
συμμετοχή ς.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλή ρες κείμενο της παρού σας Διακή ρυξης δημοσιεύ εται στο ΚΗΜΔΗΣ (ά ρθρο 117 παρ.2
Ν.4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε από την παρ. 3 του ά ρθρου 47 του Ν.4472/2017).
Περίληψη της παρού σας Διακή ρυξης δημοσιεύ εται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς
(http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώ σεις), σύ μφωνα με το ά ρθρο 2 της παρού σας, και
αναρτά ται στο πρό γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr.
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασηςliv
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ΔΕΝ εφαρμόζεται η διαδικασία του άρ. 48
του ν.4412/2016 («Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων»).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύ μβαση ανατίθεται βά σει του κριτηρίου του ά ρθρου 14 της παρού σας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βά σει της παρ. Α του ά ρθρου 22 της παρού σας και πληροί τα
κριτή ρια επιλογή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ά ρθρου 22 της παρού σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ή ενώ σεις αυτώ ν lv που
δραστηριοποιού νται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ lviκαι που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κρά τος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κρά τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση δημό σια
σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, καθώ ς και
δ) σε τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού σας παραγρά φου και έχουν
συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων
συμβά σεων.
21.2 Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.lvii,
21.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του ά ρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφορά ς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανά δοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύ παρξη ενό ς και μοναδικού φορολογικού μητρώ ου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
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Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιού ν ό λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, ισχύ ουν τα εξή ς :
- αναφορικά με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22 Α της παρού σας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιού νται
από κά θε μέλος της ένωσης
- αναφορικά με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Β της παρού σας, κά θε μέλος της ένωσης θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα στο ως ά νω ά ρθρο, τουλά χιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανά θεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύ πτονται ό λες οι κατηγορίες του έργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κά θε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης, εφό σον συντρέχει στο πρό σωπό του (αν πρό κειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρό σωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (αν πρό κειται περί ένωσης οικονομικώ ν φορέων) ένας από τους λό γους των παρακά τω περιπτώ σεων:
22.A.1. Όταν υπά ρχει εις βά ρος του αμετά κλητηlviii καταδικαστική από φαση για έναν από τους
ακό λουθους λό γους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή ορίζεται στο ά ρθρο 2 της από φασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλή ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 3 της σύ μβασης περί της καταπολέμησης της διαφθορά ς
στην οποία ενέχονται υπά λληλοι των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των ή των κρατώ ν-μελώ ν της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρά γραφο 1 του ά ρθρου 2 της από φασης-πλαίσιο 2003/568/
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και ό πως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του ά ρθρου 1 της σύ μβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικώ ν
συμφερό ντων των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώ θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό τητες, ό πως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα ά ρθρα 1 και 3 της από φασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή από πειρα διά πραξης εγκλή ματος, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 4 αυτή ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας,
ό πως αυτές ορίζονται στο ά ρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρό ληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή ματος για τη νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες και τη χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώ θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρό ληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ πων και για την προστασία των θυμά των
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της, καθώ ς και για την αντικατά σταση της από φασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώ θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικό ς φορέας αποκλείεται επίσης ό ταν το πρό σωπο εις βά ρος του οποίου εκδό θηκε αμετά κλητη καταδικαστική από φαση είναι μέλος του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου
του εν λό γω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό .
Στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμένης ευθύ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικώ ν εταιρειώ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικώ ν Κεφαλαιουχικώ ν Εταιρειώ ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου, αφορά
τους διαχειριστές.
Στις περιπτώ σεις ανωνύ μων εταιρειώ ν (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύ νοντα Σύ μβουλο, καθώ ς και ό λα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώ σεις των συνεταιρισμώ ν, η εν λό γω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουlix.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή
εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική από φαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ , σύ μφωνα με διατά ξεις της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή /και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι ο προσφέρων έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς
ασφά λισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις
του που αφορού ν τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν, τό σο την κύ ρια, ό σο και την επικουρική ασφά λιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, ό ταν έχει εκπληρώ σει τις υποχρεώ σεις του, είτε καταβά λλοντας τους
φό ρους ή τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τό κων ή των προστίμων, είτε υπαγό μενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι έχουν
επιβληθεί σε βά ρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διά στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν από την
ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς:
αα) τρεις (3) πρά ξεις επιβολή ς προστίμου από τα αρμό δια ελεγκτικά ό ργανα του Σώ ματος
Επιθεώ ρησης Εργασίας για παραβά σεις της εργατική ς νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύ μφωνα με
την υπουργική από φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πως εκά στοτε ισχύ ει, ως «υψηλή ς» ή «πολύ
υψηλή ς» σοβαρό τητας, οι οποίες προκύ πτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύ ο (2) πρά ξεις επιβολή ς προστίμου από τα αρμό δια ελεγκτικά ό ργανα του Σώ ματος
Επιθεώ ρησης Εργασίας για παραβά σεις της εργατική ς νομοθεσίας που αφορού ν την αδή λωτη
εργασία, οι οποίες προκύ πτουν αθροιστικά από δύ ο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώ σεις πρέπει να έχουν αποκτή σει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ lx.

22.A.3 α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κά τω επιτακτικού ς λό γους δημό σιου συμφέροντος ............
lxi
( ό πως δημό σιας υγείας ή προστασίας του περιβά λλοντος, οι οποίοι συμπληρώ νονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμό ζονται οι παρά γραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαίρεση, ό ταν ο αποκλεισμό ς είναι σαφώ ς δυσανά λογος, ιδίως ό ταν μό νο μικρά ποσά των
φό ρων ή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης δεν έχουν καταβληθεί ή ό ταν ο προσφέρων ενημερώ θηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λό γω αθέτησης των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφο-
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ρά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης σε χρό νο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατό τητα να λά βει μέτρα, σύ μφωνα με το τελευταίο εδά φιο της περ. β' της παρ. 2 του ά ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς του ά ρθρου 18 της παρού σας, δεν εφαρμό ζεται lxiiη παρά γραφος 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:lxiii
(α) έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εά ν ο οικονομικό ς φορέας τελεί υπό πτώ χευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική ς
εκκαθά ρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή ριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριό τητες ή εά ν βρίσκεται σε οποιαδή ποτε ανά λογη κατά σταση προκύ πτουσα από παρό μοια διαδικασία, προβλεπό μενη σε εθνικές διατά ξεις νό μου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστά σεων που αναφέρονται στην παραπά νω
περίπτωση, υπό την προϋ πό θεση ό τι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ό τι ο εν λό γω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύ μβαση, λαμβά νοντας υπό ψη τις ισχύ ουσες διατά ξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική ς του λειτουργίας (παρ. 5 ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπά ρχουν επαρκώ ς εύ λογες ενδείξεις που οδηγού ν στο συμπέρασμα ό τι ο οικονομικό ς φορέας συνή ψε συμφωνίες με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στό χο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,
δ) εά ν μία κατά σταση σύ γκρουσης συμφερό ντων κατά την έννοια του ά ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(ε) εά ν μία κατά σταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρό τερη συμμετοχή των οικονομικώ ν
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(στ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανό μενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώ δους απαίτησης στο πλαίσιο προηγού μενης δημό σιας σύ μβασης, προηγού μενης σύ μβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρό ωρη καταγγελία της προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις ή ά λλες παρό μοιες κυρώ σεις,
(ζ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρώ ν ψευδώ ν δηλώ σεων κατά την παροχή των
πληροφοριώ ν που απαιτού νται για την εξακρίβωση της απουσίας των λό γων αποκλεισμού ή την πλή ρωση των κριτηρίων επιλογή ς, έχει αποκρύ ψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτού νται κατ’ εφαρμογή του ά ρθρου 23 της παρού σας,
(η) εά ν ο οικονομικό ς φορέας επιχείρησε να επηρεά σει με αθέμιτο τρό πο τη διαδικασία λή ψης αποφά σεων της αναθέτουσας αρχή ς, να αποκτή σει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης ή να παρά σχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά σουν ουσιωδώ ς τις αποφά σεις που αφορού ν τον
αποκλεισμό , την επιλογή ή την ανά θεση,
(θ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιό τητά του.

22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης (διαγωνισμό ),
οικονομικό ς φορέας εά ν συντρέχουν οι προϋ ποθέσεις εφαρμογή ς της παρ. 4 του ά ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxiv
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22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη
διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν αποδεικνύ εται ό τι αυτό ς βρίσκεται λό γω πρά ξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώ σεις των προηγού μενων παραγρά φων.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.lxv
22.Α.7. Οικονομικό ς φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστά σεις που αναφέρονται στις παραγρά φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxvi μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ό τι
τα μέτρα που έλαβε επαρκού ν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρό τι συντρέχει ο σχετικό ς
λό γος αποκλεισμού . Εά ν τα στοιχεία κριθού ν επαρκή , ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης. Τα μέτρα που λαμβά νονται από τους οικονομικού ς φορείς
αξιολογού νται σε συνά ρτηση με τη σοβαρό τητα και τις ιδιαίτερες περιστά σεις του ποινικού αδική ματος ή του παραπτώ ματος. Αν τα μέτρα κριθού ν ανεπαρκή , γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της από φασης αυτή ς. Οικονομικό ς φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη από φαση,
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύ ναψης σύ μβασης ή ανά θεσης παραχώ ρησης δεν μπορεί να κά νει
χρή ση της ανωτέρω δυνατό τητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λό γω
από φαση στο κρά τος - μέλος στο οποίο ισχύ ει η από φαση.

22.Α.8. Η από φαση για την διαπίστωση της επά ρκειας ή μη των επανορθωτικώ ν μέτρων κατά την
προηγού μενη παρά γραφο εκδίδεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικό ς φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική από φαση του ά ρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρού σα διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxvii
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλό τητα για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο που τηρείται στο
κρά τος εγκατά στασή ς τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώ ο Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά
Μητρώ α στην κατηγορία/-ιες έργου του ά ρθρου 21 της παρού σαςlxviii. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώ α του παραρτή ματος ΧΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxix
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρού ν τις απαιτή σεις οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς
επά ρκειας που ορίζονται στο ά ρθρο 100 του ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τά ξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης.
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Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρή σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώ τατα επιτρεπτά ό ρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικώ ν συμβά σεων, σύ μφωνα με τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ό πως ισχύ ει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxx
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρού ν τις απαιτή σεις τεχνική ς ικανό τητας που ορίζονται στο
ά ρθρο 100 του ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τά ξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώ μενη αξία της
σύ μβασης.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxi
Δεν απαιτού νται στην παρού σα διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα, ένας οικονομικό ς φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανό τητες ά λλων φορέων, ασχέτως της νομική ς φύ σης των δεσμώ ν του με αυτού ς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23 της παρού σας, εά ν οι φορείς,
στις ικανό τητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρού ν τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς και εά ν συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού κατά τα οριζό μενα στην παρού σα διακή ρυξη. Όσον
αφορά τα κριτή ρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδώ ν και τα επαγγελματικά προσό ντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορού ν να βασίζονται
στις ικανό τητες ά λλων φορέων μό νο εά ν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτού νται οι συγκεκριμένες ικανό τητες.
Όταν ο οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ά λλων φορέων ό σον αφορά τα κριτή ρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επά ρκεια, ο οικονομικό ς φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύ θυνοιlxxii για την εκτέλεση της σύ μβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανό τητες των
συμμετεχό ντων στην ένωση ή ά λλων φορέων (για τα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα).
Η εκτέλεση των ......lxxiii γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή , αν η προσφορά υποβά λλεται
από ένωση οικονομικώ ν φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή .
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

lxxiv

23.1 Κατά την υποβολή προσφορώ ν οι οικονομικοί φορείς υποβά λλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ) του ά ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύ θυνη δή λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατά σταση των πιστοποιητικώ ν που εκδίδουν δημό σιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώ νοντας ό τι
ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας πληροί τις ακό λουθες προϋ ποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστά σεις του ά ρθρου 22 Α της παρού σας,
β) πληροί τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς τα οποία έχουν καθοριστεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 22 Β-Ε της
παρού σας.
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Σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επό μενης παραγρά φου, ό ταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογρά φεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς
των προσφορώ νlxxv.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή , με μό νη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώ που
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική από δειξη των λό γων αποκλεισμού που αναφέρονται στο
ά ρθρο 22.Α.1 της παρού σας, για το σύ νολο των φυσικώ ν προσώ πων που είναι μέλη του διοικητικού ,
διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του ή έχουν εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή
ελέγχου σε αυτό ν lxxvi.
Ως εκπρό σωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρό ντος, νοείται ο νό μιμος
εκπρό σωπος αυτού , ό πως προκύ πτει από το ισχύ ον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώ πησή ς του
κατά το χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό σωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύ ναψης συμβά σεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύ ναψης σύ μβασηςlxxvii.
Στην περίπτωση υποβολή ς προσφορά ς από ένωση οικονομικώ ν φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβά λλεται χωριστά από κά θε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας δηλώ νει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης
Δή λωσης ( ΤΕΥΔ) την πρό θεσή του για ανά θεση υπεργολαβίας, υποβά λλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπεργολά βου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ενό ς ή
περισσό τερων φορέων υποβά λλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κά θε φορέα στις
ικανό τητες του οποίου στηρίζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχή ς και οι ό ροι και προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς, ό πως ορίστηκαν στα ά ρθρα 21
και 22 της παρού σας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφορά ς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύ ναψη της σύ μβασης, σύ μφωνα
με το ά ρθρο 4.2 (ε) της παρού σας
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας ή ένωση αυτώ ν στηρίζεται στις ικανό τητες
ά λλων φορέων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 22.ΣΤ της παρού σας, οι φορείς στην ικανό τητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικό ς φορέας ή ένωση αυτώ ν, υποχρεού νται στην υποβολή των
δικαιολογητικώ ν που αποδεικνύ ουν ό τι δεν συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού του ά ρθρου 22 Α της
παρού σας και ό τι πληρού ν τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς κατά περίπτωση (ά ρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικό ς φορέας υποχρεού ται να αντικαταστή σει έναν φορέα στην ικανό τητα του οποίου
στηρίζεται, εφό σον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτή ριο επιλογή ς ή για τον οποίο συντρέχουν
λό γοι αποκλεισμού των παραγρά φων 1, 2, 2α και 4lxxviii του ά ρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λλουν δικαιολογητικά ή ά λλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατό τητα να λαμβά νει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρό σβασης σε εθνική βά ση δεδομένων σε οποιοδή ποτε
κρά τος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεά ν, ό πως εθνικό μητρώ ο συμβά σεων, εικονικό
φά κελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύ στημα αποθή κευσης εγγρά φων ή σύ στημα προεπιλογή ς. Η
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δή λωση για την πρό σβαση σε εθνική βά ση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λουν δικαιολογητικά , ό ταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύ μβαση διαθέτει ή δη τα δικαιολογητικά αυτά .
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του ά ρθρου 23.3 έως 23.10 της παρού σας, υποβά λλονται, σύ μφωνα με
τις διατά ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελού ν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση
στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά τουςlxxix.
Επισημαίνεται ό τι γίνονται αποδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώ σεις που αναφέρονται στην παρού σα Διακή ρυξη, εφό σον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύ θυνες δηλώ σεις, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρό σκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικώ νlxxx. Σημειώ νεται ό τι δεν απαιτείται θεώ ρηση του γνησίου της
υπογραφή ς τους .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινό ς ανά δοχος, κατό πιν σχετική ς ηλεκτρονική ς πρό σκλησης από την αναθέτουσα αρχή ,
υποβά λλει τα ακό λουθα δικαιολογητικά , κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.2 της
παρού σαςlxxxi:
Για την από δειξη της μη συνδρομή ς των λό γων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινό ς
ανά δοχος υποβά λλει αντίστοιχα τα παρακά τω δικαιολογητικά :
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
από σπασμα του ποινικού μητρώ ου ή , ελλείψει αυτού , ισοδύ ναμου εγγρά φου που εκδίδεται από
αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή του κρά τους-μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικό ς φορέας, από το οποίο προκύ πτει ό τι πληρού νται αυτές
οι προϋ ποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή τουlxxxii Η υποχρέωση
προσκό μισης του ως ά νω αποσπά σματος αφορά και τα πρό σωπα των τελευταίων τεσσά ρων
εδαφίων της παραγρά φου Α.1 του ά ρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια αρχή
του οικείου κρά τους - μέλους ή χώ ρας, περί του ό τι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώ σεις του
οικονομικού φορέα, ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων (φορολογική ενημερό τητα) και στην
καταβολή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης (ασφαλιστική ενημερό τητα)lxxxiii σύ μφωνα με την
ισχύ ουσα νομοθεσία του κρά τους εγκατά στασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι
εν ισχύ κατά το χρό νο υποβολή ς του, ά λλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρό νος
ισχύ ος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή τουlxxxiv.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελού ν έργα στην Ελλά δα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβά λλονται είναι
φορολογική ενημερό τητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικώ ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για τον
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημό σια έργα που είναι σε
εξέλιξηlxxxv. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωσηlxxxvi περί του ό τι δεν έχουν
υποχρέωση καταβολή ς φό ρων στην Ελλά δα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα
υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική ενημερό τητα που εκδίδεται από τον αρμό διο ασφαλιστικό φορέαlxxxvii. Η ασφαλιστική
ενημερό τητα καλύ πτει τις ασφαλιστικές υποχρεώ σεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως
φυσικό ή νομικό πρό σωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που
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εκτελεί μό νος του ή σε κοινοπραξία καθώ ς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση
ασφά λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα οικονομικοί φορείς υποβά λλουν
αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας (κύ ριας και επικουρική ς ασφά λισης) για το προσωπικό
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το
λοιπό προσωπικό Δεν αποτελού ν από δειξη ενημερό τητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά
ασφαλιστική ς ενημερό τητας των φυσικώ ν προσώ πων που στελεχώ νουν το πτυχίο της εταιρίας ως
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρό σωπα), που δεν υποβά λουν τα ά νω
αποδεικτικά , υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν απασχολού ν προσωπικό , για το οποίο
υπά ρχει υποχρέωση ασφά λισης σε ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς οργανισμού ς. Αν απασχολού ν τέτοιο
προσωπικό , πρέπει να υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας.
- υπεύ θυνη δή λωση του προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική από φαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά στην καταβολή
φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύ θυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώ ρησης Εργασιακώ ν Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν
από την υποβολή τουlxxxviii, από το οποίο να προκύ πτουν οι πρά ξεις επιβολή ς προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βά ρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διά στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν από την ημερομηνία
λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού , υποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δή λωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού lxxxix.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22xc: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κρά τους - μέλους ή χώ ρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μή νες πριν από την υποβολή τουxci . Για τους οικονομικού ς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή
εκτελού ν έργα στην Ελλά δα το πιστοποιητικό ό τι δεν τελού ν υπό πτώ χευση, , πτωχευτικό
συμβιβασμό , αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το
αρμό διο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ό τι το νομικό πρό σωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση με δικαστική από φαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ό τι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση με από φαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, ως κά θε φορά ισχύ ουν. Ειδικά
η μη αναστολή των επιχειρηματικώ ν δραστηριοτή των του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλά δα οικονομικού ς φορείς, αποδεικνύ εται μέσω της ηλεκτρονική ς
πλατφό ρμας της Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Εσό δωνxcii.
(δ) Αν το κρά τος-μέλος ή χώ ρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή ό που
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του ά ρθρου 22 Α.,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κρά τη - μέλη
ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του ενδιαφερομένου
ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμό διες δημό σιες αρχές παρέχουν
επίσημη δή λωση στην οποία αναφέρεται ό τι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρού σας παραγρά φου ή ό τι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύ πτουν ό λες τις
περιπτώ σεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ά ρθρου 22 Α της παρού σας.
Οι επίσημες δηλώ σεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικώ ν
(e-Certis)xciii του ά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδή ποτε τρό πο ό τι, στην εν λό γω χώ ρα εκδίδονται τα υπό ψη πιστοποιητικά ,
η προσφορά του διαγωνιζό μενου απορρίπτεται.
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(ε) Για τις λοιπές περιπτώ σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22xciv, υποβά λλεται υπεύ θυνη
δή λωση του προσφέροντος ό τι δεν συντρέχουν στο πρό σωπό του οι οριζό μενοι λό γοι αποκλεισμού xcv.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 xcvi, για τις εργοληπτικές
επιχειρή σεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβά λλονται πιστοποιητικά χορηγού μενα από τα
αρμό δια επιμελητή ρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύ εται ό τι τα
πρό σωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώ νουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπρά ξει
σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22xcvii
Για την από δειξη της μη συνδρομή ς του λό γου αποκλεισμού της παραγρά φου Α.5 του ά ρθρου 22
υποβά λλονται, εφό σον ο προσωρινό ς ανά δοχος είναι ανώ νυμη εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρού νται της υποχρέωσης αυτή ς οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστή ριο της χώ ρας εγκατά στασή ς τους και υποβά λλουν περί τού του
υπεύ θυνη δή λωση του νό μιμου εκπροσώ που τους].
- Πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς του κρά τους της έδρας, από το οποίο να προκύ πτει ό τι οι μετοχές
είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή
του.xcviii
- Αναλυτική κατά σταση με τα στοιχεία των μετό χων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχώ ν κά θε
μετό χου (μετοχολό γιο), ό πως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετό χων της
εταιρείας, το πολύ τριά ντα εργά σιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολή ς της προσφορά ς.
Ειδικό τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μό νο την αναλυτική
κατά σταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχώ ν κά θε μετόχου
(μετοχολό γιο), ό πως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετό χων της εταιρείας, το πολύ
τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολή ς της προσφορά ς καθώ ς η απαίτηση για
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύ πτει ό τι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καλύ πτεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23.9 της παρού σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφό σον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές, προσκομίζουν :
αα) Πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς του κρά τους της έδρας, από το οποίο να προκύ πτει ό τι οι
μετοχές είναι ονομαστικές,
ββ) Αναλυτική κατά σταση μετόχων, με αριθμό των μετοχώ ν του κά θε μετό χου, ό πως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετό χων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργά σιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφορά ς.
γγ) Κά θε ά λλο στοιχείο από το οποίο να προκύ πτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώ που των μετοχώ ν, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριά ντα) εργά σιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφορά ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώ ρας στην οποία έχουν την έδρα
τους ονομαστικές μετοχές, υποβά λλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχώ ν από αρμό δια αρχή , εφό σον
υπά ρχει σχετική πρό βλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύ θυνη δή λωση του διαγωνιζό μενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατά σταση μετό χων που κατέχουν τουλά χιστον 1% των μετοχώ ν.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατά σταση, προσκομίζεται σχετική κατά σταση μετό χων (με 1%),
σύ μφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
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δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατά σταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λό γους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως ά νω
αιτιολογίας. Δύ ναται ωστό σο να αποδείξει τη δυνατό τητα υποβολή ς της κατά στασης μετό χων και
μό νο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρού σα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβά λλεται η υπεύ θυνη δή λωση της κοινή ς από φασης
των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για την περίπτωση του ά ρθρου 22.Α.9. της παρού σας διακή ρυξης, υπεύ θυνη δή λωση του
προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί σε βά ρος του από φαση αποκλεισμού , σύ μφωνα με το ά ρθρο 74
του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλό τητα για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν βεβαίωση εγγραφή ς στο
Μ.Ε.ΕΠxcix c στην/στις κατηγορία/ες στην «Α1 τάξη και άνω» για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώ σεις και πιστοποιητικά που περιγρά φονται στο Παρά ρτημα XI του
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση
δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώ ρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγού μενη περίπτωση και έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ ου. Στην περίπτωση που χώ ρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώ ο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα
κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του
ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας ό τι δεν τηρείται τέτοιο μητρώ ο και ό τι ασκεί τη
δραστηριό τητα του ά ρθρου 21 της παρού σας.
Τα ως ά νω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά , εφό σον έχουν εκδοθεί έως τριά ντα
(30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις
αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος ci
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επά ρκεια των οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:




είτε από τη βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμή ριο των πληροφοριώ ν
που περιέχει
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Γ δεν καλύ πτονται από τη βεβαίωση
εγγραφή ς, με την υποβολή ενό ς ή περισσό τερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται
στο Μέρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτή ρια επιλογή ς) του
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. cii
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Σε κά θε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφή ς μπορεί να υποβά λλεται για την από δειξη μό νο ορισμένων
απαιτή σεων οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας του ά ρθρου 22.Γ, ενώ για την από δειξη
των λοιπώ ν απαιτή σεων μπορού ν να προσκομίζονται ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανά λογα με την τιθέμενη
στο ά ρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά , για την από δειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώ τατων επιτρεπτώ ν ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικώ ν συμβά σεων:
 με την υποβολή ενημερό τητας πτυχίου εν ισχύ ει ή
 με την υποβολή υπεύ θυνης δή λωσης του προσωρινού αναδό χου, συνοδευό μενης από
πίνακα ό λων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανά δοχος έιτε στο
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπό λοιπο
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρή σεις που δεν
διαθέτουν ενημερό τητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατά ξεις
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά
πρό τυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς, εκδιδό μενο
από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρά γραφο 9 του παρό ντος ά ρθρου.
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβά λλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα των οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.




είτε από τη βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμή ριο των πληροφοριώ ν
που περιέχει
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Δ δεν καλύ πτονται από τη

βεβαίωση εγγραφή ς, με την υποβολή ενό ς ή περισσό τερων από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα
κριτή ρια επιλογή ς) του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016 ciii ανά λογα με την τιθέμενη
στο ά ρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κά θε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφή ς μπορεί να υποβά λλεται για την από δειξη μό νο ορισμένων
απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας του ά ρθρου 22.Δ, ενώ για την από δειξη των
λοιπώ ν απαιτή σεων μπορού ν να προσκομίζονται ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα
ευρωπαϊκά πρό τυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του
Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν.
4412/2016 και στην παρά γραφο 9 του παρό ντος ά ρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους
ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβά λλουν
ως δικαιολογητικά ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο
Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Εciv
Δεν απαιτού νται στην παρού σα σύ μβαση.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώ που, υποβά λλονται ηλεκτρονικά , στον φά κελο “Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύ πτει η εξουσία υπογραφή ς
του νομίμου εκπροσώ που και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους cv, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν
συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος.
Εά ν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύ στασης,
2. Αντίγραφο του ισχύ οντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί ό λες οι
μέχρι σή μερα τροποποιή σεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφό σον υπά ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώ πησης του νομικού προσώ που,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχή ς στο διαγωνισμό , στο οποίο μπορεί να περιέχεται
και εξουσιοδό τηση (εφό σον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδό χου) για υπογραφή και υποβολή προσφορά ς σε περίπτωση που δεν υπογρά φει ο ίδιος
ο νό μιμος εκπρό σωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτού μενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο ά τομο,
5. Πιστοποιητικό αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς περί τροποποιή σεων του
καταστατικού / μη λύ σης της εταιρείας.
Εά ν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού , με ό λα τα μέχρι σή μερα τροποποιητικά , ή φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγό ρο, κωδικοποιημένου καταστατικού , εφό σον υπά ρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς περί των τροποποιή σεων του
καταστατικού .
Σε περίπτωση εγκατά στασης τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά σύ στασή ς τους
εκδίδονται με βά ση την ισχύ ουσα νομοθεσία της χώ ρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά
πρό τυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α του ν.
4412/2016, μπορού ν να υποβά λλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς
εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο
οργανισμό πιστοποίησης.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βά σει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λό γω οικονομικώ ν φορέων στον επίσημο κατά λογο ή η πιστοποίηση και η κατά ταξη
στον εν λό γω κατά λογο.
Η πιστοποιού μενη εγγραφή στους επίσημους καταλό γους από τους αρμό διους οργανισμού ς ή
το πιστοποιητικό , που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμή ριο
καταλληλό τητας ό σον αφορά τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποίες καλύ πτει ο
επίσημος κατά λογος ή το πιστοποιητικό .
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους απαλλά σσονται
από την υποχρέωση υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφή ς τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφό σον υποβά λλουν
«Ενημερό τητα Πτυχίου» εν ισχύ , απαλλά σσονται από την υποχρέωση υποβολή ς των
δικαιολογητικώ ν cvi:
- από σπασμα ποινικού μητρώ ου του ά ρθρου 23.3.(α) της παρού σας για τον Πρό εδρο και
Διευθύ νοντα Σύ μβουλο εργοληπτική ς επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας,
θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώ ς από σπασμα ποινικού μητρώ ου, καθό σον τα πρό σωπα
αυτά δεν καλύ πτονται από την Ενημερό τητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερό τητα του ά ρθρου 23.3.(β) της παρού σας.cvii
- τα πιστοποιητικά από το αρμό διο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του ά ρθρου 23.3.(γ) της
παρού σας υπό την προϋ πό θεση ό μως ό τι καλύ πτονται πλή ρως (ό λες οι προβλεπό μενες
περιπτώ σεις) από την Ενημερό τητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμό διο επιμελητή ριο ό σον αφορά το λό γο αποκλεισμού του
ά ρθρου 22. Α.4. (θ).cviii
- το πιστοποιητικό της αρμό διας αρχή ς για την ονομαστικοποίηση των μετοχώ ν του ά ρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτική ς επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κά ποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λή ξει, προσκομίζεται το
σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ . Εφό σον στην Ενημερό τητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ό τι
τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώ ς ενή μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ,
ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερό τητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερό τητα
για τα στελέχη αυτά .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικό ς φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανό τητες ά λλων
φορέων, η από δειξη ό τι θα έχει στη διά θεσή του τους αναγκαίους πό ρους, γίνεται με την
υποβολή σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτώ ν για τον σκοπό αυτό .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φά κελος προσφορά ς (προσφορά ) των διαγωνιζομένων περιλαμβά νει, επί ποινή
αποκλεισμού , τα ακό λουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φά κελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φά κελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά »
σύ μφωνα με τα κατωτέρω:
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24.2 Ο φά κελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού , να περιέχει τα
ακό λουθα:
- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ)
- β) εγγύ ηση συμμετοχή ς, του ά ρθρου 15 της παρού σας.
Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων που υποβά λλουν κοινή προσφορά , υποβά λλουν το ΤΕΥΔ για
κά θε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
24.3 Ο φά κελος «Οικονομική Προσφορά » περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομική ς Προσφορά ς του ά ρθρου 2 (δ) της παρού σας.
Επισημαίνεται ό τι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγρά φεται έστω και ένα
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομά δας εργασιώ ν του εντύ που της οικονομική ς προσφορά ς στην
περιπτ. (α) της παρ. 2 του ά ρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην
περιπτ. (β) της παρ. 2 του ά ρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογρά φως και αριθμητικώ ς.
β) η ολό γραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστώ ν έκπτωσης υπερισχύ ει της αντίστοιχης
αριθμητική ς.
γ) Αν παρουσιαστού ν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομική ς προσφορά ς
(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό ), διαφορές μεταξύ της ολό γραφης και της αριθμητική ς
τιμή ς ή λογιστικά σφά λματα στα αθροίσματα, τα γινό μενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή
Διαγωνισμού διορθώ νει τα σφά λματα και αναγρά φει την ορθή οικονομική προσφορά .
24.4 Οι προσφορές υπογρά φονται και μονογρά φονται ανά φύ λλο από τον οικονομικό φορέα ή , σε
περίπτωση νομικώ ν προσώ πων, από το νό μιμο εκπρό σωπο αυτώ ν. Η ένωση οικονομικώ ν φορέων
υποβά λλει κοινή προσφορά , η οποία υπογρά φεται υποχρεωτικά είτε από ό λους τους οικονομικού ς
φορείς που αποτελού ν την ένωση είτε από εκπρό σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
24.5 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβά λλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση, στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης (ή τοι
μετά την ημερομηνία ανά ρτησης της προκή ρυξης της σύ μβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cix.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονομικό ς φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμή μα της σύ μβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώ ς και τους υπεργολά βους που
προτείνει.
25.2. Η τή ρηση των υποχρεώ σεων της παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολά βους δεν
αίρει την ευθύ νη του κυρίου αναδό χου.
25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολή ς απευθείας σε υπεργολά βο τμή ματος του εργολαβικού
τιμή ματος στην παρού σα διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης cx
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25.4 Η αναθέτουσα αρχή :
α) επαληθεύ ει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του ά ρθρου 22 Α της παρού σας
για τους υπεργολά βους και ό τι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσό ντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβά νουνcxi σύ μφωνα με το ά ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστή σει έναν υπεργολά βο, ό ταν από
την ως ά νω επαλή θευση προκύ πτει ό τι συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού του και ό τι δεν καλύ πτει τα
αντίστοιχα προσό ντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβά νει σύ μφωνα με το ά ρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η έγκριση κατασκευή ς του δημοπρατού μενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. . ……/
2019 Από φαση της Οικονομική ς Επιτροπή ς του Δή μου Κέας (ΑΔΑ: ………………).
26.2 Ο Κύ ριος του Έργου μπορεί να εγκαταστή σει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύ μβουλο. Ο
Ανά δοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύ νει τις δραστηριό τητες του Τεχνικού
Συμβού λου, που πηγά ζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτό ν.
26.3........................................................................................... cxii
Κέα, ……–……–2019

Ο Δήμαρχος Κέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”

Η επικαιροποιημένη διακήρυξη του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων
υδάτων δημοτικής οδοποιίας” μας διαβιβάστηκε με email στις 12/08/2019 από το Τμήμα
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :
- το ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- το ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
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ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
- το ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ),
- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- το π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
-Το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ καθώς και η απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
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- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :



Τις υπηρεσιακές ανάγκες
Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα τεύχη και τους όρους διακήρυξης, ως αναφέρεται ανωτέρω, με την
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 και 117 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων
δημοτικής οδοποιίας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν.
4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αυτά
εγκρίθηκαν με την από Αύγουστο 2018 μελέτη, όπως μας διαβιβάστηκε με το από 12/08/2019
email του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 112/2019
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ΘΕΜΑ 4ο : Συμμόρφωση με την 905/2019 απόφαση του 2ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ - Ακύρωση της με
αριθ.81/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Με την με αριθ. 81/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30/05/2019 πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με αριθμό Α/Α Συστήματος
80443 και τίτλο “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία
ν.Κέας”, σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε ως οριστικός ανάδοχος για το εν λόγω έργο η εταιρία
“Προμηθέας Παπαπάνος”, με ποσοστό έκπτωσης 21,53% επί του προϋπολογισμού των 99.000,00 € (συμπ.
φ.π.α.).
Την 5η Ιουλίου 2019 αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, προδικαστική προσφυγή
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 843/08-07-2019 της εταιρίας με επωνυμία “Build & Bond ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ”, επιδιώκοντας την ακύρωση της με αρ. 81/2019 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής και τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων “Προμηθέας Παπαπάνος” και “Κοινοπραξίας
Γιαννούλας Παναγιώτης του Αθανασίου - Ψαρράκης Χαράλαμπος του Αναστασίου” από τη διαγωνιστική
διαδικασία.
Την 9η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ. πρωτ. Δ.Κέας 319609/07/2019
έγγραφο
της Α.Ε.Π.Π.
με
τίτλο
«Προδικαστική
προσφυγή
με
αριθμό
ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/843/08.07.2019 της εταιρίας Build & Bond Τεχνική Κατασκευαστική ΕΠΕ, κατά της 81/2019
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, που αφορά στη διακήρυξη υπ’αριθμ.
519/12.02.2019 με Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80443, με αντικείμενο την “Αποκατάσταση κερκίδων και
επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”».
Την 12η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ. πρωτ. Δ.Κέας 3234 &
υπ’αρίθμ. πρωτ.Π.Ν.Α.92776/2317/11-07-2019 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Πράξη Προέδρου
2ου Κλιμακίου υπ’αρίθμ. 1052/2019 για την εξέταση προσφυγής στη διαγωνιστική διαδικασία του έργου:
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία” (Συστημικός Αριθμός
ΕΣΗΔΗΣ: 80443), το οποίο όριζε ως ημερομηνία εξέτασης την 23-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
π.μ.. Την ίδια ημέρα μας κοινοποιήθηκε με email από τη Δ.Τ.Ε.Κ., το οποίο πήρε αριθμό πρωτοκ. Δ.Κέας
3278/15.07.2019, το ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού με το οποίο για λόγους ανωτέρας βίας που εξηγούσε αναλυτικά ζητούσε να μας διαβιβάσει τις
απόψεις της Επιτροπής την Πέμπτη 18/07/2019.
Την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα αποστείλαμε προς την Α.Ε.Π.Π. (μέσω ΕΣΗΔΗΣ &
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ & ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) και με κοινοποίηση προς τους Οικονομικούς φορείς (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με το οποίο
ενημερώναμε ότι λόγω της διαβίβασης των απόψεων της Επιτροπής Διαγωνισμού σε εμάς στις 18/07/2019,
θα ήμασταν σε θέση να λάβουμε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/07/2019 ημέρα Παρασκευή και
να τη διαβιβάσουμε αυθημερόν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Την ίδια ημέρα αποστείλαμε προς την
Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων με email το υπ’αριθμ. Δ.Κέας 3295/15.07.2019 έγγραφο με το οποίο ζητήσαμε από τον
Διαχειριστή του Διαγωνισμού να αναρτήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ.
Την 18η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε το Πρακτικό με τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού,
σύμφωνα με το οποίο εισηγούνταν να απορριφθεί ο 1ος & ο 2ος λόγος προσφυγής ως απαράδεκτος. Τις
απόψεις αυτές συμμερίστηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας και στις 19 Ιουλίου 2019, οπότε και
συγκλήθηκε, αποφάσισε την απόρριψη του 1ου και του 2ου λόγου προσφυγής ως απαράδεκτο. Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2019 και ΑΔΑ:Ω8Κ3ΩΕΔ-8ΙΛ και προωθήθηκε αυθημερόν στο διαχειριστή
του Διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80443 της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με παράκληση να αναρτηθεί στην
πλατφόρμα επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ με παραλήπτη την ΑΕΠΠ. Κοινοποιήθηκε δε την ίδια ημέρα, από το
Δήμο Κέας προς την ΑΕΠΠ και τα μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω email.
Την 12η Αυγούστου 2019 μας διαβιβάστηκε από το διαχειριστή του Διαγωνισμού με το
υπ’αρίθμ.πρωτ.Δήμου Κέας 3801/12.08.2019, η με αρ. 905/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. (ΑΡΧΕΙΟ 1)
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Σύμφωνα με την με αρ. 905/2019 απόφαση της η ΑΕΠΠ:
“Δέχεται εν μέρει την προδικαστική προσφυγή. Ακυρώνει την υπ’αρ. 81/2019 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας Κυκλάδων, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε το από 30/05/2019
πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας», με α/α
Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 80443, εκτιμώμενης αξίας 99.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, με
την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην ατομική επιχείρηση «Προμηθέας Παπαπάνος».”
Επειδή σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 367 του Ν.4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π., παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης
σχετικά με:
Τη συμμόρφωση του Δήμου Κέας με τα αναφερόμενα στην υπ’αριθ. 905/2019 απόφαση του 2ου κλιμακίου
της ΑΕΠΠ το οποίο εξέτασε την από 05/07/2019 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα “Build &
Bond Τεχνική Κατασκευαστική ΕΠΕ” συμμετέχοντα στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με αριθμό Α/Α Συστήματος 80443 και τίτλο “Αποκατάσταση
κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”.
Την ακύρωση της με αριθ. 81/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας Κυκλάδων,
δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε το από 30/05/2019 πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Την επαναφορά της υπόθεσης στο χρόνο έκδοσης της πράξης που έχει ακυρωθεί.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ






Τη συμμόρφωση του Δήμου Κέας με τα αναφερόμενα στην υπ’αριθ. 905/2019 απόφαση του 2ου
κλιμακίου της ΑΕΠΠ το οποίο εξέτασε την από 05/07/2019 προδικαστική προσφυγή του
οικονομικού φορέα Build & Bond Τεχνική Κατασκευαστική ΕΠΕ συμμετέχοντα στον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με αριθμό Α/Α
Συστήματος 80443 και τίτλο “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ
στην Κορησσία ν.Κέας”.
Την ακύρωση της με αριθ. 81/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας
Κυκλάδων, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε το από 30/05/2019 πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Την επαναφορά της υπόθεσης στο χρόνο έκδοσης της πράξης που έχει ακυρωθεί.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 113/2019

26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
Α) Στην Ιουλίδα την 19η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός (1)
μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” (Αριθμ. Διακήρυξης
1719-23/04/2019).

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.:3852/19.08.2019

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη ΔημοσίευσηΑποσφράγιση & Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την
“Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας”

Στην Ιουλίδα την 19η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός (1)
μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” (Αριθμ. Διακήρυξης
1719-23/04/2019), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 73445-3 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004851649.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος
ΑναπληρωματικόΜέλος

Βασιλική
Δήμητρα

Πετρή
Δεμένεγα

ΔΕ Χειριστής Η/Υ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019
1.Με το υπ’ αριθ. 3382/18.07.2019 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 101/2019
απόφαση της Ο.Ε., αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, με τη συνολική συμβατική αξία των 47.500,00 ευρώ, πλέον
11.400,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 58.900,00 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

2.Με την υπ΄αριθ. 3564/30-07-19 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη εταιρεία να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, όλα τα
δικαιολογητικά όπως καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης ως αποδεικτικά
στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.
3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την εταιρεία ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν εντός φυσικού φακέλου ο οποίος είχε κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και είχε
λάβει τον αρ.3726/07.08.2019. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι πλήρη
και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας ” στην εταιρεία ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για συνολικό ποσό των 47.500,00 ευρώ, πλέον
11.400,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 58.900,00 ευρώ γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης

Βασιλική Πετρή

Δήμητρα Δεμένεγα

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 1719-23/04/2019 διακήρυξης
3)

Το

με

αρ.

3852/19.08.2019

πρακτικό

αποσφράγισης

και

αξιολόγησης

των

δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5) Την με αριθμό 310/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
7) την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 3852/19.08.2019 πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
β.

Την

κατακύρωση

της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“Προμήθεια

ενός

(1)

μεταχειρισμένου

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” στην εταιρεία ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για συνολικό ποσό των 47.500,00 ευρώ, πλέον 11.400,00 ευρώ ΦΠΑ,
συνολικού ποσού 58.900,00 ευρώ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 114/2019

26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων” για τις ανάγκες της υπηρεσίας
Υδρευσης του Δήμου Κέας
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
Βάσει της υπ΄αριθμ. 103/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων” για τις ανάγκες της υπηρεσίας Υδρευσης του
Δήμου Κέας, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005353439
Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:
Α/Α

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα

1

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ
ΑΦΜ:094497046

Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς
Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

Την 6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 3711 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών ως παρακάτω :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων”

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής

26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικοιύ διαγωνισμού προμήθειας
για την “Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων” (Αριθμ. Διακήρυξης 3535/26.07.2019), η
οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 19PROC005353439.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος

Δήμητρα
Μαριάννα

Δεμένεγα
Μωραΐτη

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ Γεωπόνων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
05/06/2019 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 6η Αυγούστου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.
1. Ακολουθήθηκε από την επιτροπή η διαδικασία του άρθρου 8 της διακήρυξης για την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

1

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ
ΑΦΜ:094497046

Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

2. Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της εταιρείας
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το αρθ.3
της διακήρυξης και εντός του οποίου υπάρχουν τρεις (3) υποφάκελοι με τις ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".
2Α. Αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και

ελέγχθηκε η

πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία είναι σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη: (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).
2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία ο

προσφέρων δηλώνει ότι :
α) Έλαβε γνώση ότι

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.
β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με τη
μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις τις
αρμόδιας υπηρεσίας.
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γ) Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντα στην
ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες προορίζονται,
αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να εξασφαλίζουν την εύκολη, άνετη και ορθή χρήση τους
από το Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά
για την καταλληλότητα της χρήσης των υλικών, εκτός από αυτά που χορηγούνται από εργαστήρια
αρμόδιου κρατικού φορέα ή άλλων εργαστηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ
έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής ένωσης.
δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το
Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.


Προσκόμισε, για όλους τους κατασκευαστικούς οίκους των επιμέρους υλικών (ανά υλικό)
τα εξής :
α) Υπεύθυνη

δήλωση

στην

οποία αναφέρεται

το εργοστάσιο κατασκευής

και

συναρμολόγησης - δοκιμής των προσφερόμενων προϊόντων ανά υλικό.
β) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
γ) Πιστοποιητικό τήρησης συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, του
προμηθευτή, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.
δ) Πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, του προμηθευτή,
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.
ε) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστριών εταιριών, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά υλικό.
Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015 είναι

των

εταιριών

οι

οποίες

δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα (Υπεύθυνη Δήλωση).


Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστριών εταιριών, για τα προδιαγραφόμενα υλικά.



Τεχνικές Περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων ανά υλικό.



Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 1 έτους των εργοστασίων κατασκευής των
προδιαγραφόμενων υλικών.



Βεβαίωση των εργοστασίων κατασκευής των προδιαγραφόμενων υλικών, ως και ότι η
κατασκευή τους είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
1 τμχ ορειχάλκινου μαστού
1 τμχ ρακόρ τουμποράματος αρσενικό ή θηλυκό ή συνδέσμου
1 τμχ ορειχάλκινου σφαιρικού κρουνού
1 τμχ ορειχάλκινης δικλείδας σύρτου
1 τμχ ταχυμετρικού υδρομετρητή DN15 με ρακόρ, ορειχάλκινη ασφάλεια και ένα κλειδί
χειρισμού

3. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα:
1

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ

Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

4. Εν συνεχεία η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωνίδας Περδικάρης

Μαριάννα Μωραΐτη

Δήμητρα Δεμένεγα
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Στη συνέχεια και συγκεκριμένα την 7η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί σε συνέχιση της διαδικασίας της αποσφράγισης και
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού.
Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων”

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 7η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
προμήθειας για την “Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων” (Αριθμ. Διακήρυξης
3535/26.07.2019), η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005353439.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος

Δήμητρα

Δεμένεγα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μαριάννα

Μωραΐτη

ΠΕ Γεωπόνων

1. Βάσει του υπ’αριθ.3711/6-8-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα τα παρακάτω:
Α. Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω
συμμετέχοντα:

1

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ
ΑΦΜ:094497046

Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

Β. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ” καθώς
ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ. 3535/26.07.2019 Διακήρυξης
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Γ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ
2. Τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» της εταιρείας
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη.
3. Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, είναι η εξής:
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΧ
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18*2,5 300
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22*3,0 300
ΜΑΝΣΟΝ Φ63 16ΑΤΜ
50
ΜΑΝΣΟΝ Φ75 16ΑΤΜ
25
ΜΑΝΣΟΝ Φ90 16ΑΤΜ
25
ΜΑΝΣΟΝ Φ110 16ΑΤΜ
10
ΜΑΝΣΟΝ Φ140 16ΑΤΜ
10
ΜΑΝΣΟΝ Φ200 16ΑΤΜ
10
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ75
16ΑΤΜ
30
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ140
16ΑΤΜ
18
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ200
16ΑΤΜ
12
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ63 100
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ75 100
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ90 100
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 40
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ140 20
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ200 20
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2ʺ
25
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3ʺ
25
ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ 30*30
20
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 3ʺ
ΠΡΑΣΙΝΗ
30
ΣΩΛΗΝΑ PVC ΓΚΡΙ Φ100 60
ΣΩΛΗΝΑ PVC ΓΚΡΙ Φ125 60
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ½ʺ150
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ¾ʺ150

ΤΙΜΗ ΠΡΟΫ.
0,85 €
0,98 €
9,25 €
5,19 €
11,20 €
11,69 €
18,20 €
90,52 €

ΤΙΜΗΠΡΟΣΦ.
0,82
0,95
8,97
5,03
10,86
11,34
17,65
87,8

ΣΥΝΟΛΟ
246,00
285,00
448,50
125,75
271,50
113,40
176,50
878,00

3,50 €

3,40

102,00

14,00 €

13,58

244,44

31,50 €
0,41 €
0,42 €
0,61 €
0,74 €
2,10 €
3,92 €

30,56
0,4
0,41
0,59
0,72
2,04
3,8

366,72
40,00
41,00
59,00
28,80
40,80
76,00

25,40 €

24,64

616,00

40,69 €

39,47

986,75

11,00 €

10,67

213,40

13,30 €
1,96 €
3,40 €
4,24 €
6,02 €

12,9
1,9
3,3
4,11
5,84

387,00
114,00
198,00
616,50
876,00
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1ʺ25
8,33 €
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ½ʺ 30
5,60 €
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ¾ʺ 10
8,69 €
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ 1ʺ 5
13,65 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*½ʺ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
200 1,65 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*½ʺ
ΘΗΛΥΚΟ
100 1,58 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*¾ʺ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
100 2,04 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*¾ʺ
ΘΗΛΥΚΟ
100 2,65 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ22*3,0*¾ʺ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
200 2,10 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ22*3,0*¾ʺ
ΘΗΛΥΚΟ
100 2,49 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ28*3,0*1ʺ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
25
5,53 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ28*3,0*1ʺ
ΘΗΛΥΚΟ
25
6,16 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ32*3,0*1ʺ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
25
7,23 €
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ32*3,0*1ʺ
ΘΗΛΥΚΟ
25
7,84 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ20*½ʺ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧ.
50
1,64 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ20*½ʺ
ΘΗΛΥΚΟ ΟΡΕΙΧ.
50
1,77 €
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ
100 1,05 €
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ
150 1,54 €
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ
50
2,59 €
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1½ʺ
10
6,94 €
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 2ʺ
10
9,80 €
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ5
9,38 €
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3ʺ 5
14,59 €
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ Ε.Β
100 1,92 €
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ Μ.Β
50
2,17 €
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ Ε.Β
100 3,56 €
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ Μ.Β
50
3,35 €
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ Ε.Β
25
5,31 €
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 1½ʺ Ε.Β
5
14,84 €
ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ʺ
Ε.Β.
5
14,56 €

8,08
5,43
8,43
13,24

202,00
162,90
84,30
66,20

1,6

320,00

1,53

153,00

1,98

198,00

2,57

257,00

2,04

408,00

2,42

242,00

5,36

134,00

5,98

149,50

7,01

175,25

7,6

190,00

1,59

79,50

1,72
1,02
1,49
2,51
6,73
9,51
9,1
14,15
1,86
2,1
3,45
3,25
5,15
14,39

86,00
102,00
223,50
125,50
67,30
95,10
45,50
70,75
186,00
105,00
345,00
162,50
128,75
71,95

14,12

70,60
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ
Ε.Β.
5
ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3ʺ
Ε.Β.
5
ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ
50
ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ
50
ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ
25
ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1½ʺ
10
ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ʺ 10
ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ 5
ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3ʺ 5
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ
50
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ
50
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ
10
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ * ¾ʺ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
50
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ * ¾ʺ
ΑΓΓΛΙΑΣ
50
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ * 1ʺ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
50
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ * 1ʺ
ΑΓΓΛΙΑΣ
50
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. 1 * 1¼ʺ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
20
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ * 1½ʺ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
20
ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ʺ *
2½ʺ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
10
ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ *
3ʺ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5
ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ. 2ʺ
5
ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ. 3ʺ
5
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ18*2,5ʺ
50
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ22*3,0ʺ
30
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ28*3,0ʺ
20
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ32*3,0ʺ
10
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧ. 25

34,72 €

33,68

168,40

45,10 €
1,47 €
1,96 €
3,29 €
6,02 €
3,50 €
10,50 €
13,30 €
2,31 €
3,50 €
5,95 €

43,75
1,43
1,9
3,19
5,84
3,4
10,19
12,9
2,24
3,4
5,77

218,75
71,50
95,00
79,75
58,40
34,00
50,95
64,50
112,00
170,00
57,70

1,39 €

1,35

67,50

1,60 €

1,55

77,50

1,47 €

1,43

71,50

3,01 €

2,92

146,00

2,63 €

2,55

51,00

4,69 €

4,55

91,00

5,60 €

5,43

54,30

10,51 €
19,90 €
67,70 €

10,19
19,3
65,67

50,95
96,50
328,35

2,66 €

2,58

129,00

4,23 €

4,1

123,00

7,98 €

7,74

154,80

10,56 €

10,24

102,40

3,08 €

2,99

74,75
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ CIM ½ʺ
50
ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ CIM ¾ʺ
50
ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Φ15*½ʺ ΑΡΣ.
50
ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Φ15*½ʺ ΘΗΛ.
25
ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Φ18*¾ʺ ΑΡΣ.
25
ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Φ18*¾ʺ ΘΗΛ.
25
ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Φ22*¾ʺ ΑΡΣ.
30
ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Φ28*1ʺ ΑΡΣ.
20
ΒΙΔΑ Μ16*70
200
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ100
Φ110 ΡΝ25
10
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ63*¾ʺ
25
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ75*¾ʺ
20
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ90*¾ʺ
25
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ90*1ʺ
10
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ110*1ʺ
10
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ140*¾ʺ 10
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
0-16 BAR
10
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
0-25 BAR
10
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
0-40 BAR
10
ΦΡΕΑΤΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
50*50 C250
5
ΦΡΕΑΤΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
30*40 B125 `
5
ΦΡΕΑΤΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
40*40 B125
5

0,86 €

0,83

41,50

1,49 €

1,45

72,50

2,31 €

2,24

112,00

3,21 €

3,11

77,75

4,41 €

4,28

107,00

4,41 €

4,28

107,00

5,21 €

5,05

151,50

6,30 €
0,69 €

6,11
0,67

122,20
134,00

33,60 €

32,59

325,90

4,55 €

4,41

110,25

5,39 €

5,23

104,60

5,95 €

5,77

144,25

5,95 €

5,77

57,70

10,50 €

10,19

101,90

14,00 €

13,58

135,80

8,40 €

8,15

81,50

8,40 €

8,15

81,50

6,60 €

6,4

64,00

45,50 €

44,14

220,70

18,20 €

17,65

88,25

21,00 €

20,37

101,85
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105
106
107
108
109
110
111
112

113

114
115

ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2ʺ
5
ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3ʺ
5
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ ¾ʺ
100
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ 1ʺ
100
ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ ½kg
5
ΦΙΑΛΗ ΜΑΡ GAS
5
ΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 150m10
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΓΚΡΙ (3m/τεμ.)
40
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΓΚΡΙ (3m/τεμ.)
45
ΓΩΝΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
1
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100-Φ1251

10,50 €

10,19

50,95

28,76 €
0,02 €
0,02 €
11,48 €
7,28 €
9,52 €

27,9
0,02
0,02
11,14
7,06
9,23

139,50
2,00
2,00
55,70
35,30
92,30

18,00 €

17,46

698,40

12,00 €

11,64

523,80

1,50 €

1,46

1,46

1,50 €

1,46

1,46
19204,18
4609,00
23813,18

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
A/A
1
2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ¾ʺ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
DN20 Q3 4m3/h L190
R160 ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΣΕΤ
ΡΑΚΟΡ
Υδρομετρητής
(620 Composite),
Q3=2,5m3/h,
1/2”(DN15),
L110mm, κρύου νερού,
ξηρού-υπέρξηρου τύπου
,ογκομετρικός,
ΡΝ 16,

ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ

40

39,90 €

38,7

1548,00

50

47,00 €

45,59

2279,50

12

72,80 €
70,62
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

847,44
4674,94
1121,98
5796,92
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4. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 3535/26.07.2019 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,

-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-τις υπ'αριθμ.549/2019 και 550/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
-Την ανάδειξη της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων”, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία :
23.879,12 ευρώ, πλέον 5.730,98 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 29.610,10 ευρώ.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωνίδας Περδικάρης

Μαριάννα Μωραΐτη

Δήμητρα Δεμένεγα

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:










τις διατάξεις του Ν.4412/2016
τους όρους της υπ’αριθ. 3535/26.07.2019 Διακήρυξης,
την υποβληθείσα προσφορά,
το υπ’αριθ.3711/06-08-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
το υπ’αριθ.3745/7-8-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών
τις υπ'αριθμ.549/2019 και 550/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3,1
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 3711/06-08-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, της επιτροπής διαγωνισμού,
2. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 3745/7-8-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,
3. Την ανάδειξη της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, ως προσωρινό ανάδοχο για την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων”, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με τη συνολική συμβατική αξία των
23.879,12 ευρώ, πλέον 5.730,98 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 29.610,10 ευρώ.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
360 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 115/2019
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών” για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας Υδρευσης του Δήμου Κέας
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
Βάσει της υπ΄αριθμ. 102/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών” για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Κέας, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005352388
Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:
Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
1

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 800156310

Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς
Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

Την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 3876 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών ως παρακάτω :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
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Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας για
την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” (Αριθμ. Διακήρυξης 3531/26.07.2019), η οποία
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC005352388.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος

Δήμητρα
Μαριάννα

Δεμένεγα
Μωραΐτη

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ Γεωπόνων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
19/08/2019 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 20η Αυγούστου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.
1. Ακολουθήθηκε από την επιτροπή η διαδικασία του άρθρου 8 της διακήρυξης για την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:
1

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 800156310

Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

2. Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της εταιρείας
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το
αρθ.3 της διακήρυξης και εντός του οποίου υπάρχουν τρεις (3) υποφάκελοι με τις ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".
2Α. Αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και

ελέγχθηκε η

πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία είναι σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη: (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),)
2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία ο

προσφέρων δηλώνει ότι :
α) Έλαβε γνώση ότι

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.
β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με
τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις
τις αρμόδιας υπηρεσίας.
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γ) Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντα
στην ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των εργασιών για τις
οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να εξασφαλίζουν την εύκολη,
άνετη και ορθή χρήση τους από το Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.
Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά για την καταλληλότητα της χρήσης των υλικών, εκτός από
αυτά που χορηγούνται από εργαστήρια αρμόδιου κρατικού φορέα ή άλλων εργαστηρίων
αναγνωρισμένων από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται
από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.
δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το
Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

3. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα:
1

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

4. Εν συνεχεία η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωνίδας Περδικάρης

Μαριάννα Μωραΐτη

Δήμητρα Δεμένεγα

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα την ίδια μέρα, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προέβη σε συνέχιση της διαδικασίας της αποσφράγισης και αξιολόγησης
των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού.
Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.:3877/20-8-2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων”

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
προμήθειας για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” (Αριθμ. Διακήρυξης 3531/26.07.2019),
η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 19PROC005352388.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος

Δήμητρα

Δεμένεγα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μαριάννα

Μωραΐτη

ΠΕ Γεωπόνων

1. Βάσει του υπ’αριθ.3876/20-8-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα τα παρακάτω:
Α. Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω
συμμετέχοντα:
1

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 800156310

Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

Β. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” καθώς
ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ. 3531/26.07.2019 Διακήρυξης
Γ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της εταιρείας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
2. Τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» της εταιρείας
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη.
3. Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, είναι η εξής:
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

1

ΣΙΔΗΡΟΣ

kg

886,00

0,77

0,70

620,20

2

Πλέγμα

kg

65,00

0,99

0,90

58,50

3

Τσιμέντο μαύρο

Σακιά
50 kg

441,00

6,90

6,50

2866,50

4

Τσιμέντο Λευκό

Σακιά
25 kg

20,00

6,05

6,00

120,00

5

Μαρμαρόσκονη

κυβικά

1,50

68,54

60,00

90,00

6

Ασβέστης

σακί

100,00

1,60

1,50

150,00

7

Άμμος

κυβικά

74,00

21,77

21,00

1554,00

8

Χαλίκι

κυβικά

50,00

21,77

21,00

1050,00

9

Τούβλα 9Χ12Χ19 τεμάχια

1.485,00

0,14

0,14

207,90

Υγρό
υδατοαπωθητικό δοχεία
10 πρόσθετο
25kg

2,00

36,29

35,00

70,00

Βελτιωτικό
πρόσφυσης και
αστάρι
πολλαπλών
11 χρήσεων

τεμάχια
10kg

2,00

32,25

30,00

60,00

kg

4,00

2,63

2,63

10,52

100,00

0,65

0,60

60,00

210,00

0,89

0,85

178,50

49

12,1

12,00

588,00

12 Σύρμα Νο7
Αποστάτες
13 τοιχείου Νο25

τεμάχια
10kg

Ειδικό Πλέγμα με
χάλυβα
οπλισμού σε μια
διεύθυνση (Φ0814 Φ14)
kg

15 Πλέγμα

τεμάχια

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7684,12

Φ.Π.Α.

1844,19

ΣΥΝΟΛΟ

9528,31
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 3531/26.07.2019 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,

-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-την υπ'αριθμ.543/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
-Την ανάδειξη της ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία :
7.684,12 ευρώ, πλέον 1.844,19 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 9.528,31 ευρώ.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωνίδας Περδικάρης

Μαριάννα Μωραΐτη

Δήμητρα Δεμένεγα

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:










τις διατάξεις του Ν.4412/2016
τους όρους της υπ’αριθ. 3531/26.07.2019 Διακήρυξης,
την υποβληθείσα προσφορά,
το υπ’αριθ.3876/20-08-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
το υπ’αριθ.3877/20-8-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών
την υπ'αριθμ.543/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ,
τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3876/20-08-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, της επιτροπής διαγωνισμού,
2. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3877/20-8-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,
3. Την ανάδειξη της εταιρείας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινό ανάδοχο για
την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με τη συνολική συμβατική αξία των
7.684,12 ευρώ, πλέον 1.844,19 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 9.528,31 ευρώ.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
360 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 116/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Αντώνιος Παούρης
Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
Νικόλαος Πολίτης
(αναπληρωματικό μέλος)

i

ii

iii

iv
v
vi

vii

viii

ix

x

xi

Για την έννοια των “κά τω των ορίων” δημοσίων συμβά σεων , πρβ. ά ρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
Συμπληρώ νονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχή ς. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτοντες φορείς
δύ νανται να χρησιμοποιού ν το παρό ν τεύ χος διακή ρυξης για τις συμβά σεις που αναθέτουν
σύ μφωνα με τις διατά ξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγρά φεται ο κωδικό ς ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικό ς ενά ριθμου έργου
στο ΠΔΕ ή κωδικό ς πίστωσης του τακτικού προϋ πολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε
περίπτωση συγχρηματοδοτού μενων έργων από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αναγρά φεται
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγρά μματος του ΕΣΠΑ ή ά λλου συγχρηματοδοτού μενου από
πό ρους ΕΕ προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατού μενο έργο.
Συμπληρώ νεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχή ς.
Mέσω της λειτουργικό τητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστή ματος
Πρβ. ά ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκή ρυξη σύ μβασης περιλαμβά νει κατ' ελά χιστον τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτή ματος V του Προσαρτή ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαίνεται ό τι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύ που προκή ρυξης σύ μβασης
για συμβά σεις κά τω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορού ν να χρησιμοποιού ν το αντίστοιχο
τυποποιημένο έντυπο “Προκή ρυξη Σύ μβασης”, αντλώ ντας το από τη διαδρομή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώ νοντά ς το
αναλό γως.
Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δύ νατό τητα ηλεκτρονική ς
σύ νταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύ που Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύ λη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επισημαίνεται ό τι η χρή ση της ως ά νω υπηρεσίας για τη σύ νταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικού ς φορείς, καθώ ς εξακολουθού ν να εχουν τη
δυνατό τητα να διαμορφώ σουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχή ς στη
διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Η περίπτωση ι) συμπληρώ νεται και περιλαμβά νεται στη Διακή ρυξη, εφό σον η αναθέτουσα αρχή
προβλέπει υποδείγματα εγγρά φων προς υποβολή από τους οικονομικού ς φορείς, π.χ εγγυητικώ ν
επιστολώ ν.
Συμπληρώ νονται τυχό ν ά λλα έγγραφα σύ μβασης ή τεύ χη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία
με σκοπό να περιγρά ψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύ μβασης ή της διαδικασίας σύ ναψης.
Όταν είναι αδύ νατο να παρασχεθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση
σε ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρό ν ά ρθρο της διακή ρυξης
πρό βλεψη ό τι τα σχετικά έγγραφα της σύ μβασης θα διατεθού ν με μέσα ά λλα πλην των
ηλεκτρονικώ ν (ό πως το ταχυδρομείο ή ά λλο κατά λληλο μέσο ή συνδυασμό ς ταχυδρομικώ ν ή
ά λλων καταλλή λων μέσων και ηλεκτρονικώ ν μέσων). Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η
ακό λουθη διατύ πωση: «Τα ακό λουθα έγγραφα της σύ μβασης ........................... διατίθενται από
…………………………., οδό ς …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερό μενοι μπορού ν ακό μα, να λά βουν γνώ ση των παρακά τω εγγρά φων της σύ μβασης ……,
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχή ς κατά τις εργά σιμες ημέρες και ώ ρες.»
Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση σε
ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης, διό τι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμό σει την παρ. 2
του ά ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρό ν ά ρθρο της διακή ρυξης, τα μέτρα
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτή ρα των πληροφοριώ ν, τα οποία απαιτού νται, και τον
τρό πο με τον οποίο είναι δυνατή η πρό σβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά , λ.χ., η
αναθέτουσα αρχή θα μπορού σε να αναφέρει ό τι: “Ο οικονομικό ς φορέας αναλαμβά νει την
υποχρέωση να τηρή σει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιή σει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των εκπροσώ πων του ελληνικού και διεθνού ς Τύ που), χωρίς την προηγού μενη έγγραφη
συγκατά θεση της Αναθέτουσας Αρχή ς, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύ πτουν από
αυτά . Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τή ρηση των απαιτή σεων αυτώ ν από το προσωπικό
τους, τους υπεργολά βους τους και κά θε ά λλο τρίτο πρό σωπο που χρησιμοποιού ν κατά την
ανά θεση ή εκτέλεση της σύ μβασης. Για τον σκοπό αυτό , κατά την παραλαβή των εγγρά φων της

σύ μβασης, υποβά λλει υπεύ θυνη δή λωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώ νει τα ανωτέρω”.
Συμπληρώ νεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφή νεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως,
ή τοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδή ποτε σύ γχυσης και αμφιβολίας.
xiii
Συμπληρώ νεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λή ξη της προθεσμίας του ά ρθρου 14 της
παρού σας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγού μενη αυτή ς εργά σιμη
ημέρα. Πρβλ και ά ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
xiv
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 18 της παρού σας.
xv
Σκό πιμο είναι η επιστροφή της σφραγισμένης προσφορά ς να λά βει χώ ρα μετά την από φαση
έγκρισης του πρακτικού του ά ρθρου 4.1. (ζ) της παρού σας και της παρέλευσης του δικαιώ ματος
υποβολή ς ένστασης , σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.3 της παρού σας. Μέχρι τό τε η προσφορά
διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού .
xvi
Σημειώ νεται ό τι ο Αριθμό ς πτυχίου, η Κατηγορία και η Τά ξη του οικονομικού φορέα
αναγρά φεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε
επίσημο κατά λογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτή ρια Επιλογή ς (Α' Καταλληλό τητα) του Τυποποιημένου
Εντύ που Υπεύ θυνης Δή λωσης ( ΤΕΥΔ ).
xvii
Συμπληρώ νονται ά λλες τυπικές προϋ ποθέσεις που τυχό ν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή . Εά ν ό χι,
διαγρά φεται η φρά ση “καθώ ς και”.
xviii
Όταν εφαρμό ζεται το ά ρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώ τα έλεγχος οικονομικώ ν
προσφορώ ν – έλεγχος ομαλό τητας και ακολού θως έλεγχος δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς). Αν η
αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμό ζει το ά ρθρο 101 παρ. 1, προσαρμό ζει αναλό γως την
ακολουθού μενη διαδικασία (ά ρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
xix
Όταν εφαρμό ζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του ά ρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν
εφαρμό ζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του ά ρθρου 95 ή τα ά ρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται
οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακή ρυξη.
xx
Επισημαίνεται ό τι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρή σει ό τι προσφορές φαίνονται ασυνή θιστα
χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικού ς φορείς να εξηγή σουν την τιμή ή το κό στος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντό ς αποκλειστική ς προθεσμίας, κατά ανώ τατο ό ριο δέκα ημερώ ν από την
κοινοποίηση της σχετική ς πρό σκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμό ζονται τα ά ρθρα 88 και 89 του
ν. 4412/2016.
xxi
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι
μικρό τερη των δέκα ( 10 ) ού τε μεγαλύ τερη των είκοσι ( 20 ) ημερώ ν από την κοινοποίηση της
σχετική ς έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανά δοχο.
xxii
Με την επιφύ λαξη των παρ. 7 και 8 του ά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λή ψη επανορθωτικώ ν
μέσων ).
xxiii
Στο εν λό γω σημείο της διακή ρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τό πος (πχ. στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχή ς), καθώ ς και το χρονικό διά στημα εντό ς του οποίου ό σοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές μπορού ν να λαμβά νουν γνώ ση των δικαιολογητικώ ν κατακύ ρωσης που κατατέθηκαν,
δηλ. εντό ς ... εργά σιμων ημερώ ν από την ημερομηνία που κοινοποιή θηκε σε αυτού ς, επί αποδείξει, η
από φαση κατακύ ρωσης.
xxiv
Πρβλ. ά ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ό πως τροποποίηθηκε με το ά ρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
xxv
Τίθεται μό νο εφό σον πρό κειται για συγχρηματοδοτού μενο έργο από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης.
xxvi
Τίθεται μό νο εφό σον επιλεγεί η διενέργεια κλή ρωσης για τη συγκρό τηση συλλογικώ ν οργά νων.
xxvii
Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το ά ρθρο 13 καταργεί το π.δ
113/2010.
xxviii
Τίθεται μό νο ό ταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύ πτει υποχρέωση
ονομαστικοποπίησης των μετοχώ ν των Α.Ε.
xxix
Νό μοι, ΠΔ και υπουργικές αποφά σεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης
της σύ μβασης σύ μφωνα με το ά ρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελού ν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
xxx
Όταν πρό κειται για συγχρηματοδοτού μενο από την Ε.Ε. έργο, τού το να αναγρά φεται στη
Διακή ρυξη και ειδικό τερα να αναγρά φεται ο τίτλος της Πρά ξης και του Επιχειρησιακού
Προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατού μενο έργο, καθώ ς και τα
ποσοστά συγχρηματοδό τησης της δαπά νης του έργου από εθνικού ς και ενωσιακού ς πό ρους (με
xii

αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλή ρωση ακολουθεί τη διακριτή
ορολογία Συλλογικές Αποφά σεις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανά λογα την πηγή χρηματοδό τησης (ΠΔΕ ή
Τακτικό ς προϋ πολογισμό ς). Για το ζή τημα της ανά ληψης δαπανώ ν δημοσίων επενδύ σεων, βλ. και
ά ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
xxxi
Οι κρατή σεις προσαρμό ζονται ανά λογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
xxxii
Πρβλ. ά ρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδά φιο του ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστά θηκε από το ά ρθρο 44
του ν. 4605/2019.
xxxiii
Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού , κατά περίπτωση (πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xxxiv
Πρβλ. ομοίως προηγού μενη υποσημείωση.
xxxv
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανά ληψη υποχρεώ σεων από τους διατά κτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρύ ξεις, οι αποφά σεις ανά θεσης και οι συμβά σεις που συνά πτονται για λογαριασμό
των φορέων Γενική ς Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της
από φασης ανά ληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώ ρισή ς της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώ ς και τον αριθμό της από φασης έγκρισης της πολυετού ς ανά ληψης σε περίπτωση που
η δαπά νη εκτείνεται σε περισσό τερα του ενό ς οικονομικά έτη.". Επίσης, σύ μφωνα με το ά ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύ ξεις, ό που απαιτείται, και αποφά σεις ανά θεσης που εκδίδονται
και συμβά σεις που συνά πτονται από φορείς της Γενική ς Κυβέρνησης είναι ά κυρες, εφό σον δεν έχει
προηγηθεί αυτώ ν η έκδοση της από φασης ανά ληψης υποχρέωσης του ά ρθρου 2, παρ. 2 του
παρό ντος. "Πρβλ. και ά ρθρο 5 του ως ά νω διατά γματος “Ανά ληψη δαπανώ ν δημοσίων
επενδύ σεων”.
xxxvi
Σε περίπτωση που περιλαμβά νονται τυχό ν δικαιώ ματα προαίρεσης, διαμορφώ νεται αναλό γως η
εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης (προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης) και το παρό ν ά ρθρο (πρβ. ά ρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
xxxvii
Το ποσό των απρό βλεπτων δαπανώ ν επαναϋ πολογίζεται κατά την υπογραφή της σύ μβασης,
ανά λογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώ στε να διατηρείται η εν λό γω ποσοστιαία αναλογία του
15% επί της δαπά νης εργασιώ ν με ΓΕ&ΟΕ, σύ μφωνα με την παρά γραφο 3 του ά ρθρου 156 ν.
4412/2016.
xxxviii
Πρβλ. ά ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxxix
Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώ νει το παρό ν σημείο της διακή ρυξης, ανά λογα με το αν αποφασίσει
να υποδιαιρέσει τη σύ μβαση σε περισσό τερα τμή ματα/έργα ή ό χι, ή τοι να τα αναθέσει ως ενιαίο
σύ νολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμή ματα, αναφέρει, στο παρό ν
σημείο της διακή ρυξης, τους βασικού ς λό γους της από φασή ς της αυτή ς (πρβλ. ά ρθρο 59 του ν.
4412/2016).
xl
ό πως συμπληρώ θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
xli
Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά , αν λό γου χά ρη δεν προβλέπεται η
ά μεση έναρξη των εργασιώ ν (ά ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xlii
Με την επιφύ λαξη της επό μενης υποσημείωσης.
xliii
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικώ ν προσφορώ ν και στην
περίπτωση αυτή προσαρμό ζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ ά ρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
xliv
Το ποσοστό της εγγύ ησης συμμετοχή ς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώ μενης αξίας της
σύ μβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανά λογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των
δικαιωμά των προαίρεσης και παρά τασης της σύ μβασης (Πρβ ά ρθρο 72 παρ. 1 περ. α, ό πως
τροποποιή θηκε με την παρ. 5α του ά ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
xlv
Πρβ. ά ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με την περ. 4 του ά ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ά ρθρου 43 του ν. 4605/2019
xlvi
Εφό σον συντρέχει περίπτωση, κατά το ά ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπό τε μνημονεύ ονται και οι
απαραίτητες λεπτομέρειες.
xlvii
Συμπληρώ νεται αν προβλέπεται ή όχι η χορή γηση προκαταβολή ς. Σύ μφωνα με την παρά γραφο 10
εδ. α του ά ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ό πως προστέθηκε με την παρ. 3 του ά ρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις περιπτώ σεις συγχρηματοδοτού μενων δημό σιων έργων στις διακηρύ ξεις
υποχρεωτικά περιλαμβά νεται δυνατό τητα χορή γησης προκαταβολή ς. Η υποχρέωση αυτή
εξακολουθεί να ισχύ ει και για τα προγρά μματα της περιό δου 2014-2020 δυνά μει της παρ. 15 του
ά ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

xlviii

Εφό σον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώ νονται οι ό ροι για την εγγυητική επιστολή
προκαταβολή ς. Επισημαίνεται ό τι η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καλύ πτει και την παροχή ισό ποσης
προκαταβολή ς προς τον ανά δοχο, χωρίς να απαιτείται η κατά θεση εγγύ ησης προκαταβολή ς. Στην
περίπτωση που με την παρού σα ορίζεται μεγαλύ τερο ύ ψος προκαταβολή ς (πχ 15%), αυτή
λαμβά νεται με την κατά θεση από τον ανά δοχο εγγύ ησης προκαταβολή ς που θα καλύ πτει τη
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλό μενης
προκαταβολή ς (παρ. 1 δ ά ρθρου 72 του ν. 4412/2016).
xlix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να ζητού ν από τους προσφέροντες να παρά σχουν «Εγγύ ηση καλή ς
λειτουργίας» για την αποκατά σταση των ελαττωμά των που ανακύ πτουν ή των ζημιώ ν που
προκαλού νται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύ ησης καλή ς λειτουργίας,
εφό σον προβλέπεται στα έγγραφα της σύ μβασης. Το ύ ψος της εγγύ ησης καλή ς λειτουργίας
συμπληρώ νεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό . Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς λειτουργίας
περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην παρά γραφο 15.2 της παρού σας και
επιπρό σθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετική ς σύ μβασης.
l
Τα γραμμά τια σύ στασης χρηματική ς παρακαταθή κης του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων,
για την παροχή εγγυή σεων συμμετοχή ς και καλή ς εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθή κη)
συστή νονται σύ μφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικό τερα βά σει του ά ρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστά σεως και αποδό σεως
παρακαταθηκώ ν και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκώ ν και Δανείων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
li
Πρβλ. και τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.1.ζ. της παρού σας, ως προς τις εγγυή σεις
συμμετοχή ς.
lii
Η προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν καθορίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 27 του ν.
4412/2016 .
liii
Ορίζεται ο χρό νος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτή των της διαδικασίας.
Για τον καθορισμό του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
liv
Πρβλ. ά ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφό σον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη διαβού λευση επί των
δημοσιευμένων εγγρά φων της σύ μβασης σύ μφωνα προς τα οριζό μενα στο ά ρθρο 68 ν.
4412/2016, συμπληρώ νεται το ά ρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχία με το ά ρθρο 20Α του τεύ χους
διακή ρυξης σύ μβασης έργου με αξιολό γηση μελέτης (μελετοκατασκευή )
lv
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν
συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.
lvi
Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώ δη χαρακτηριστικά του έργου σύ μφωνα με το ά ρθρο 11 της
παρού σας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύ μφωνα με το
ά ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικό τερους ό ρους του ά ρθρου 76 ν. 4412/2016).
lvii
Πρβλ περ. ε παρ. 1 ά ρθρου 91 ν. 4412/2016.
lviii
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμό ζουν το σχετικό πεδίο
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικό τερα, αντί της αναφορά ς σε “τελεσίδικη καταδικαστική
από φαση”, δεδομένης της ως ά νω νομοθετική ς μεταβολή ς, να θέτουν τη φρά ση “αμετά κλητη
καταδικαστική από φαση”, η δε σχετική δή λωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μό νο σε
αμετά κλητες καταδικαστικές αποφά σεις.
lix
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύ ο εδά φια του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκαν με το
ά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
lx
Πρβ. ά ρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το ά ρθρο 39 του ν.
4488/2017.
lxi
Επισημαίνεται ό τι η εν λό γω πρό βλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
αποτελεί δυνατό τητα της αναθέτουσας αρχή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατό τητα, η αναθέτουσα αρχή διαγρά φει
την παρά γραφο αυτή .
lxii
Επισημαίνεται ό τι η εν λό γω πρό βλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
αποτελεί δυνατό τητα της αναθέτουσας αρχή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατό τητα, η αναθέτουσα αρχή διαγρά φει
την παρά γραφο αυτή .

lxiii

Οι λό γοι της παραγρά φου 22.Α.4. αποτελού ν δυνητικού ς λό γους αποκλεισμού σύ μφωνα με το
ά ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται να επιλέξει έναν,
περισσό τερους, ό λους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λό γους αποκλεισμού συνεκτιμώ ντας
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανά θεση σύ μβασης (εκτιμώ μενη αξία αυτή ς, ειδικές
περιστά σεις κλπ), με σχετική πρό βλεψη στο παρό ν σημείο της διακή ρυξης.
lxiv
Σημειώ νεται ό τι ο ανωτέρω εθνικό ς λό γος αποκλεισμού τίθεται στη διακή ρυξη μό νο για
συμβά σεις έργων προϋ πολογισμού εκτιμώ μενης αξίας ανώ τερης του 1.000.000,00 ευρώ και στην
περίπτωση αυτή συμπληρώ νεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
lxv
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το ά ρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικά με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπό θεση C-124/2017 Vossloh,
ιδίως σκέψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
lxvi
Υπενθυμίζεται ό τι αναφορά στην παρά γραφο 22.Α.4 θα γίνει μό νο στην περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κά ποιον από τους δυνητικού ς λό γους αποκλεισμού .
lxvii
Επισημαίνεται ό τι ό λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς, πλην της καταλληλό τητας για την ά σκηση
επαγγελματική ς δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογα με το
αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κά θε περίπτωση, πρέπει να
διαμορφώ νονται κατά τρό πο, ώ στε να μην περιορίζεται δυσανά λογα η συμμετοχή των
ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων στους διαγωνισμού ς. Κατά το στά διο του προσδιορισμού
των κριτηρίων καταλληλό τητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρού νται από τις
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώ δεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
συμμετεχό ντων, της αποφυγή ς των διακρίσεων, της διαφά νειας και της ανά πτυξης του ελεύ θερου
ανταγωνισμού . Τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετά ζονται κατά τη διαδικασία
ελέγχου της καταλληλό τητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύ μβαση (κριτή ρια “on/off”).
lxviii
Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ά ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχύ ουν δυνά μει του ά ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το ά ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
ά ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).
lxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανό τητα για την εκτέλεση της
σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λό γω
απαιτή σεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρό ν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τά ξεις/πτυχία του
ΜΕΕΠ. Σε κά θε περίπτωση και μέχρι την κατά ργηση των ά ρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και
την έναρξη ισχύ ος του π.δ. του ά ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ό τι, εφό σον η
αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τά ξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό
των απαιτή σεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρή σεις, πρέπει να
περιγρά ψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτή σεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρή σεις.
lxx
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα για την εκτέλεση της
σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λό γω
απαιτή σεις καταρχά ς καθορίζονται περιγραφικά στο παρό ν σημείο, χωρίς παραπομπή σε
τά ξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κά θε περίπτωση και μέχρι την
κατά ργηση των ά ρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύ ος του π.δ. του ά ρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ό τι, εφό σον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την
παραπομπή σε τά ξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό
των απαιτή σεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρή σεις (πχ. στελέχωση),
πρέπει να περιγρά ψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτή σεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρή σεις.
lxxi
Προαιρετική επιλογή : Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς και
συμπληρώ νεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι ό λες οι απαιτή σεις

πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
lxxii
Το εδά φιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς σύ μφωνα με το ά ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ά λλως διαγρά φεται.
lxxiii
Προαιρετική επιλογή . Σύ μφωνα με το ά ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση
συμβά σεων έργων οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να απαιτού ν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων
καθηκό ντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω
εδαφίου).
lxxiv
Ως προς τον τρό πο υποβολή ς των αποδεικτικώ ν μέσων του παρό ντος ά ρθρου, τα οποία έχουν
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικού ς φορείς πρβλ. ά ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
lxxv
Πρβ ά ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σημειώ νεται ό τι η προθεσμία των 10 ημερώ ν που αναγρά φεται στο παρό ν σημείο αφορά μό νο τον
χρό νο υπογραφή ς του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία
υποβολή ς των προσφορώ ν, με την έννοια ό τι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατό τητα να
υποβά λλουν την προσφορά τους οποτεδή ποτε κατά την ως ά νω προθεσμία.
lxxvi
Επισημαίνεται ό τι η ανωτέρω δυνατό τητα εναπό κειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατό τητα να υπογρά φεται το ΤΕΥΔ από το σύ νολο των
φυσικώ ν προσώ πων που αναφέρονται στα τελευταία δύ ο εδά φια του ά ρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, ό πως τροποποιή θηκαν με το ά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
lxxvii
Πρβλ. ά ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το ά ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
lxxviii
Η υποχρεωτική αντικατά σταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπό κειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4
στο παρό ν σημείο. Πρβλ. ά ρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
lxxix
Πρβλ. ά ρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..
lxxx
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
lxxxi
Εφιστά ται η προσοχή των αναθετουσώ ν αρχώ ν στο ό τι πρέπει να ζητείται η προσκό μιση
δικαιολογητικώ ν προς από δειξη μό νο των λό γων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογή ς που
έχουν τεθεί στην παρού σα διακή ρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ό τι, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται,
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό
σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
lxxxii
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
lxxxiii
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδά φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικό ς φορέας
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις του που αφορού ν
τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν τό σο την κύ ρια ό σο και την επικουρική
ασφά λιση."
lxxxiv
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
lxxxv
Λαμβανομένου υπό ψη του σύ ντομου, σε πολλές περιπτώ σεις, χρό νου ισχύ ος των πιστοποιητικώ ν
φορολογική ς ενημερό τητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνού ν να αποκτού ς εγκαίρως
πιστοποιητικά που να καλύ πτουν και τον χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς, σύ μφωνα με τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβά λουν, εφό σον
αναδειχθού ν προσωρινοί ανά δοχοι. Τα εν λό γω πιστοποιητικά υποβά λλονται μαζί με τα υπό λοιπα
αποδεικτικά μέσα του ά ρθρου 23 από τον προσωρινό ανά δοχο μέσω της λειτουργικό τητας της
«Επικοινωνίας» του υποσυστή ματος.
lxxxvi
Οι υπεύ θυνες δηλώ σεις του παρό ντος τεύ χους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό (Πρβλ. ά ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
lxxxvii
Πρβλ. ομοίως ως ά νω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογική ς ενημερό τητας
lxxxviii
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

lxxxix

Πρβ ά ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν.
4605/2019
xc
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
xci
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
xcii
Με εκτύ πωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώ ου/ Επιχείρησης”, ό πως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet.
xciii
Η πλατφό ρμα της Ευρωπαϊκή ς Επιτροπή ς eCertis για την αναζή τηση ισοδύ ναμων πιστοποιητικώ ν
ά λλων κρατώ ν-μελώ ν της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κό στος, στη διαδρομή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμό διος εθνικό ς
φορέας για την καταχώ ρηση και τή ρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλά δα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχή ς στον ακό λουθο σύ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==
xciv
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, ό λες ή κά ποια/ες εξ αυτώ ν, ως λό γους αποκλεισμού .
xcv
Επισημαίνεται ό τι η αναθέτουσα αρχή , εφό σον μπορέσει να αποδείξει, με κατά λληλα μέσα, ό τι
συντρέχει κά ποια από τις περιπτώ σεις αυτές, αποκλείει οποιονδή ποτε οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης.
xcvi
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
xcvii
Η υποχρέωση προσκό μισης δικαιολογητικώ ν ονομαστικοποίησης μετοχώ ν, εφό σον πρό κειται για
συμβά σεις εκτιμώ μενης αξίας ά νω του 1.000.000,00 ευρώ , αφορά μό νο στις ανώ νυμες εταιρείες
που λαμβά νουν μέρος στο διαγωνισμό , είτε πρό κειται για μεμονωμένους υποψή φιους, είτε για
μέλη ενώ σεων Εξαιρού νται της υποχρέωσης αυτή ς οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστή ριο της χώ ρας εγκατά στασή ς τους και υποβά λλουν περί τού του υπεύ θυνη δή λωση του
νομίμου εκπροσώ που τους.
xcviii
Πρβ παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
xcix
Εφό σον συντρέχει περίπτωση λό γω του προϋ πολογισμού της σύ μβασης, πρέπει να προβλέπεται
και η δυνατό τητα συμμετοχή ς επιχειρή σεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώ α (βλέπετε
ά ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρό βλεψη.
c
η οποία εκδίδεται σύ μφωνα με τις ειδικές διατά ξεις του ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένο
χρό νο ισχύ ος.
ci
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cii
Πρβλ. ά ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχύ ουν δυνά μει του ά ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμό με το ά ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
ciii
Πρβλ. ομοίως προηγού μενη υποσημείωση
civ
Εφό σον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο ά ρθρο 22.Ε συμπληρώ νεται αναλό γως σύ μφωνα με
το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
cv
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cvi
Σύ μφωνα με τη διά ταξη του ά ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε
διαγωνισμού ς δημοσίων έργων χορηγείται σε κά θε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερό τητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφή ς που εκδίδεται
από την υπηρεσία τή ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατά λογο αναγνωρισμένων
εργοληπτώ ν» [...] και απαλλά σσει τις εργοληπτικές επιχειρή σεις από την υποχρέωση να
καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμού ς.” Επισημαίνεται ό τι, σύ μφωνα με
το ά ρθρο 22 ( Τροποποιή σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώ το
εδά φιο της περίπτωσης 31 της παραγρά φου 1 του ά ρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξή ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ά ρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την
έκδοση του προεδρικού διατά γματος του ά ρθρου 83, των παραγρά φων 4 και 5 του ά ρθρου 20 και

της παραγρά φου 1 α του ά ρθρου 176».
Στην περίπτωση ό μως που η Ενημερό τητα Πτυχίου δεν καλύ πτει τις εισφορές επικουρική ς
ασφά λισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβά λλονται ξεχωριστά .
cviii
Μό νο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λό γος αποκλεισμού .
cix
Πρβ. ά ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιή θηκε από το ά ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
cx
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύ μβασης ό τι, κατό πιν αιτή ματος
του υπεργολά βου και εφό σον η φύ ση της σύ μβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβά λλει
απευθείας στον υπεργολά βο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμή θειας, υπηρεσίας ή έργου,
δυνά μει σύ μβασης υπεργολαβίας με τον ανά δοχο. Στην περίπτωση αυτή , στα έγγραφα της
σύ μβασης καθορίζονται τα ειδικό τερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύ ριο ανά δοχο
να εγείρει αντιρρή σεις ως προς αδικαιολό γητες πληρωμές, καθώ ς και οι ρυθμίσεις που αφορού ν
αυτό ν τον τρό πο πληρωμή ς. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύ νη του κύ ριου αναδό χου.
Συμπληρώ νεται αναλό γως.
cxi
Πρβλ και ά ρθρο 165 ν. 4412/2016.
cxii
Εφό σον στη Διακή ρυξη τίθενται επιπλέον ό ροι τεχνική ς ικανό τητας, αναφέρεται η σχετική
από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν, ό πως απαιτείται από το ά ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη από φαση του ά ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον
ό ρους τεχνική ς και οικονομική ς ικανό τητας.
cvii

