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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ TOY ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ Γ.Δ..Α ΓΖΚΝ ΓΔΙΦΩΛ
Έρνληαο ππφςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’): «Γεκφζηεο
Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 117 γηα ηελ πξνζθπγή
ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 47 ηνπ Λ.4472/17.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1069/1980 (ΦΔΘ 191/23.08.1980 ηεχρνο Α'), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη θπξίσο ην άξζξν 5 απηνχ.
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209, παξ. 1 ηνπ Λ. 3463/2006.
4. Ρνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γήκνπ Γειθψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ν νπνίνο
ςεθίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 32/263/14.12.2020 (ΑΓΑ 60ΛΜ46ΚΩΝΑ-ΓΝΦ)
απφθαζε Γ.Π, πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α Γήκνπ Γειθψλ ε νπνία εγθξίζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 246306/23-12-2020 απφθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο Πηεξεάο Διιάδαο.
5. Ρελ απφ 27/01/2021 ζπληαρζείζα κειέηε ηεο Γ.Δ..Α Γήκνπ Γειθψλ, πνπ
ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ ίδηα κέξα.
6. Ρελ αξηζκ. 3/11/29.01.2021 (ΑΓΑ:6Β146ΚΩΝΑ-755) απφθαζε δηάζεζεο θαη
ςήθηζεο πηζηψζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ..Α Γήκνπ Γειθψλ
κε ηελ νπνία δεζκεχηεθε θαη δηαηέζεθε ζπλνιηθφ πνζφ 72.196,77 € ζε βάξνο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2021.
7. Ρελ ππ’ αξηζκ. 3/14/29.01.2021 (ΑΓΑ:63Π346ΚΩΝΑ-ΩΓΓ) απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ κε ηελ νπνία α)
απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, β) εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, θαη γ) εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζεο,
Διακηπύζζει
ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην γηα ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξα 86 θαη 95 παξ

2β ηνπ Λ.4412/2016, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν:
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο» ζχκθσλα
κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Υπόνορ και ηόπορ διαγωνιζμού
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α Γήκνπ Γειθψλ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Άκθηζζα, επί ηεο νδνχ Ιεσθφξνπ Θαξακαλιή & 4εο Αλσλχκνπ, απφ
ηελ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 4412/2016, ηελ 18.02.2021 εκέξα
Ξέκπηε θαη απφ ψξα 10:00 έσο ψξα 10:30 (ψξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οικονομικά ζηοισεία
Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 58.223,20 €, ζπλ ΦΞΑ 24%
13.973,57€. Ππλνιηθή πίζησζε 72.196,77 €. Νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ
58.223,20€ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο Θσδηθνχο Δμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο
2021 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ Θ.Α. 15.24.09 κε
ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο» πνζφ
58.223,20€ θαη ζηνλ Θ.Α. 54.00.28 κε ηίηιν «Φ.Ξ.Α. ΞΑΓΗΩΛ» θαη πνζφ 13.973,57€.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ανηικείμενο ηων ςπηπεζιών ηος Αναδόσος
Ρν αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ
απφ 27/01/2021 ζπληαρζείζα κειέηε απφ ηελ Γ.Δ..Α Γήκνπ Γειθψλ. Ξεξηιεπηηθά
νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ χδξεπζεο
ζην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γειθψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΓΔΑ ηνπ
Γήκνπ Γειθψλ.
Ν αλάδνρνο εξγνιάβνο ζα αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηεο ππεξεζίαο, κφλν ηηο εξγαζίεο φπνπ απαηηνχληαη (γηα ηελ
επηηπρή θαη άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ) εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, εκπεηξία,
εμνπιηζκφο, θαη εξγαζία ζε ζπλζήθεο πνπ ππεξβαίλνπλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ΓΔΑ
ηνπ Γήκνπ Γειθψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ, βιάβεο ζε θεληξηθά αληιηνζηάζηα ηνπ
Γήκνπ ή θεληξηθά δίθηπα, φπνπ ε πίεζε είλαη πνιιαπιάζηα, ή εθηεηακέλεο βιάβεο πνπ
απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη πφξνπο πνπ δελ δχλαηαη λα
δηαζέζεη ε ΓΔΑ ηνπ Γήκνπ Γειθψλ, γηα βιάβεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πέξαλ ηνπ
σξαξίνπ ησλ πδξαπιηθψλ ηνπ Γήκνπ (κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο) αιιά θξίλνληαη
επηβεβιεκέλεο.
Ππγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο γηα ηελ άκεζε
αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ
δηθηχνπ ζηνπο Γεκφηεο πνπ θαιείηαη ν εξγνιάβνο λα θαιχςεη, είλαη, επηγξακκαηηθά,
ηα παξαθάησ:
•
Ζ κε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΑ απφ ηηο 22: 00
θαη κεηά, αξγίεο ή Παββαηνθχξηαθα - ψξεο θαη εκέξεο πνπ δχζθνια είλαη δηαζέζηκν ην
αλαγθαίν πξνζσπηθφ εξγαηψλ θαη ηερληθψλ ηεο ΓΔΑ. πάξρνπλ βιάβεο πνπ πξέπεη
λα νινθιεξσζνχλ απζεκεξφλ ψζηε ή λα δνζεί θαη πάιη ν δξφκνο ζε θπθινθνξία
άκεζα. Δξγαζίεο πνπ δηαξθνχλ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ησλ πδξαπιηθψλ ηνπ Γήκνπ αιιά
θξίλνληαη επηβεβιεκέλεο.

•
Ζ κε επάξθεηα πξνζσπηθνχ ζηε ΓΔΑ ηνπ Γήκν Γειθψλ κε εηδηθέο
ηερληθέο γλψζεηο, θαζψο πιήζνο εξγαζηψλ φπσο ζπληήξεζε αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ
θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε ζσιήλεο απνρέηεπζεο ή κεγάινπ βάζνπο πξέπεη λα
γίλεηαη απφ ζπλεξγεία κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη κε εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο. Πε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν θίλδπλνο γηα εξγαηηθφ αηχρεκα είλαη κεγάινο. Νη ππεξεζίεο
απηέο απνηεινχλ εηδηθήο θχζεσο εξγαζία πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη
εκπεηξία. Νη ππάιιεινη ζπλαθψλ θιάδσλ εηδηθφηεηαο πνπ ππεξεηνχλ δελ δηαζέηνπλ
ηελ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο.
•
Δθηφο απφ ηηο επεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη
βιάβεο θαη νη δηαξξνέο (εκθαλή πξνβιήκαηα), πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαη ζηα
ζέκαηα ησλ δηαξξνψλ ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, θαθή ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ,
αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ θιπ., θινπέο θαη γεληθά λα πεξηνξηζηεί φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξν ην κε ηηκνινγνχκελν λεξφ.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Υπόνορ-Σόπορ παπάδοζηρ.
Υπόνορ παπάδοζηρ
Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα δηάζηεκα δψδεθα (12)
κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Σόπορ Παπάδοζηρ
O ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο εξγαζηψλ ηνπ
αλάδνρνπ νξίδεηαη ε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο ΓΔΑ, δειαδή ν Γήκνο Γειθψλ θαη
εηδηθφηεξα νη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο: Άκθηζζαο,
Γαιαμηδίνπ, Γξαβηάο, Γειθψλ,
Γεζθίλαο, Ηηέαο, Θαιιηέσλ, θαη Ξαξλαζζνχ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε
αληίζηνηρε εγγξαθή ζην νηθείν επηκειεηήξην ή αληίζηνηρε βεβαίσζε άζθεζεο
επαγγέικαηνο πδξαπιηθνχ απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, θαη ηα νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλα:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ
ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3
θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 4412/2016.

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή
κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί
αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε
ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Λόγοι αποκλειζμού
Θάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη
ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013
(Α΄ 215 ).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ
νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), Ηδησηηθψλ
Θεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο
δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
γγ)ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2. α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά
ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί
απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία .
β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη
έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2)
εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα)
ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη
ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ.
3. Θαη’ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ
κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα
λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.
4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ
εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.
4.Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη
απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4.
5.Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ,

παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο
ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη
απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε
ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.
6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ
κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη
απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία (δηαγσληζκφ).

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών
Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα (κεηά ηελ θαζνξηζκέλε αλσηέξσ
ψξα ιήμεο παξαιαβήο) δελ γίλνληαη δεθηέο.
Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ
1 ηεο παξνχζεο, κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ
Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γειθψλ είηε λα θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο.
Πε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη
θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν
ηεο ππεξεζίαο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ εκέξα.
Πεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε
ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ
ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν πνπ πξσηνθνιιεί.
Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ
άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ
πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ
ηνλ Ξξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1
ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε
ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο
ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο

θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε
νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε
πξνζθνξά.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Φάκελοι πποζθοπάρ
Νη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Ξξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
Ξξνζθνξά ηνπ …………..
γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο: «……………….»
κε αλαζέηνπζα αξρή ηε ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ …..
Κέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πεξηέρνληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά»,
ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
9. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη
αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή
Ξξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
Νη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο
ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε
ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188).
Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν
απηψλ.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ
ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
ΑΡΘΡΟ 9o
Πεπιεσόμενο θακέλος πποζθοπάρ
Ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα
πεξηέρεη ηα αθφινπζα:

α) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη ην πνιχ
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο
β) πεχζπλε δήισζε / ηππνπνηεκέλν έληππν
γ) Ρα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο
εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά
κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ.,
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη
λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο,
δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη
δ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε
αληηπξφζσπν ηνπο.
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξηπη. (β), γηα
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Πηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ
ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
Ν θάθεινο «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ζπληαρζείζα κειέηε ηεο ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ.
Ν θάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο,
ΑΡΘΡΟ 10ο
Σιμέρ Πποζθοπών – Επιβαπύνζειρ Μειοδοηών
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ.
Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο
απφ ηνλ ΦΞΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζην ηεχρνο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο.
Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ :
Ρελ θαζαξή ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ρσξίο ηνλ ΦΞΑ,
Ρν πνζνζηφ ηνπ ΦΞΑ (%) θαη ην πνζφ ηνπ ΦΞΑ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη.
Ρν ηειηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ ηξηψλ
πνζψλ.
Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.
Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε θαζαξή ηειηθή ηηκή
ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ρσξίο ΦΞΑ.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Ιζσύρ Πποζθοπών
Θάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ
θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ,
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο
δηαγσληδφκελνπο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξνζθνξψλ λα δεηήζεη ηελ
παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη’ αλψηαην ρξνληθφ φξην ίζν κε ηελ αξρηθή
δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ.
Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο κέρξη ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Αλ ε ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ θξίλεη αζχκθνξεο ηηο πξνζθνξέο κπνξεί λα
επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ, φπνηε ν κεηνδφηεο δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη θακία
αμίσζε.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ηάδια αποζθπάγιζηρ αξιολόγηζηρ – Καηακύπωζη
1. Ξαξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1. Ζ
απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/2016.
2. Πηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην
παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη
θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί
κεηαγελέζηεξα.
β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ
γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ ηνπο.
γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ
πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ
πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο
απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα (α) θαη (β) νη θάθεινη ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα
γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
δ) Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα
απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016.
ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο
ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε
γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών - Καηακύπωζη – Ππόζκληζη
για ςπογπαθή ζύμβαζηρ
Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ
αλαδφρνπ απνηειεί ε ρακειφηεξε ηηκή.
α) Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο
παξνχζαο. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ (άξζξν 103, παξ. 2
Λ. 4412/2016) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ην άξζ. 43 παξ. 12 ηνπ Λ. 4605/2019 θαη απφ ηηο
παξ.19,12,21,22 & 23 ηνπ αξζ. 107 ηνπ Λ.4497/2017.
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 ηνπ λ.
4412/2016 ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηεο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 79
παξ. 4 λ. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο,
δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5
θαη 6 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ
δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή
αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
γ) Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο
κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ρα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 5, 6 θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο
ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
δ) Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Δικαιολογηηικά (Αποδεικηικά μέζα)
1. Δικαιολογηηικά
α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο
νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, απηφο πνπ ζα θξηζεί πξνζσξηλφο
αλάδνρνο, φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ, ζην ζηάδην ηεο αλάδεημεο
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζεο, νθείιεη λα
απνδείμεη φηη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ
ζπλέηξεραλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο
πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ήηαλ ζε ηζρχ (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, πνηληθφ Κεηξψν
θιπ.).
β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη
ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία
έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 1.
γ. Νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε
δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 1.

δ. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά,
φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα
δηθαηνινγεηηθά απηά
2. Δικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λόγων αποκλειζμού ηος άπθπος 6
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 6 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. απόζπαζμα ποινικού μηηπώος ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ
εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνποκέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο.
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη:
2. θοπολογική ενημεπόηηηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ
γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,
3. ςπεύθςνη δήλωζη, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο, σο εμήο:
•
Ρα θπζηθά πξφζσπα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ
απαζρνινχλ.
•
Νη νκφξξπζκεο (Ν.Δ.) φισλ ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
•
Νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) κφλν ησλ νκφξξπζκσλ κειψλ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ.
•
Νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ. Ξ. Δ.) ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ.
•
Νη Αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.
4. πιζηοποιηηικά πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε Αξρέο,
απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θαηά ηελ παξαπάλσ
δήισζή ηνπο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, σο εμήο:
•
Ρα θπζηθά πξφζσπα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ
απαζρνινχλ.
•
Νη νκφξξπζκεο (Ν.Δ.) φισλ ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
•
Νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) κφλν ησλ νκφξξπζκσλ κειψλ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ.
•
Νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ.
•
Νη Αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.
5. πιζηοποιηηικά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη φηη:
1. Γελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
2. Γελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε
αλάινγε δηαδηθαζία.
6. Πιζηοποιηηικό απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ, απηφ
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε έλνξθε βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Λ. 4412/2016 (Πψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ΔΜ/337085/2017/
10031/15.12.2017, Πψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ΔΠ/334130/2017/10001/13.12.17).
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εγγςήζειρ
1.
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Λ.4412/2016, ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο
απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ
αλαθεξφκελα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη
φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν
δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη
ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο
2. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ
Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
3. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
4. Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ενζηάζειρ
Θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ ρσξεί έλζηαζε. Ζ πξνζεζκία
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη
κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην
ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο
δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε
ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11 ηνπ λ. 4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή
απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε
ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ
φξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Γλώζζα διαδικαζίαρ
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε
πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε
κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).
ΑΡΘΡΟ 18ο
ειπά ιζσύορ εγγπάθων ηηρ ζύμβαζηρ
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη
ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1. Ρν ζπκθσλεηηθφ
2. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε
3. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπληαρζείζαο κειέηεο

ΑΡΘΡΟ 19ο
Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ – Παπαλαβή επγαζιών
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε
δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξµφδηα ππεξεζία (άξζξν 216 παξ.1
ηνπ Λ.4412/2016). Ζ αξµφδηα ππεξεζία µπνξεί, µε απφθαζή ηεο ηδίσο ζε ζπµβάζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε
εκεξήζηα βάζε φπσο ε παξνχζα, λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχµβαζεο
σο επφπηε µε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε,
ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ ζπµβάζεσλ, δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη
ππάιιεινη ηεο αξµφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχµελσλ απφ ηελ ζχµβαζε
θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηµέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο ζχµβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο (άξζξν
216 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016). Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε
πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ µε ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε
ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχµβαζε µπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα µε νδεγίεο θαη
εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. (άξζξν 216
παξ.3 ηνπ Λ.4412/2016).
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ
επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ
221. (άξζξν 219 παξ.1 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξίπη. 48
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 4441/16).

ΑΡΘΡΟ 20ο
Κπαηήζειρ
πφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ν
Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηε ΓΔΑ Γήκνπ Γειθψλ.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Εθαπμοζηέα νομοθεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147),
- ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/07.06.2010 ηεχρνο
Α')
- ηνπ Λ.3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ
114/8.6.2006 ηεχρνο Α')
- ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1
απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
Ππλέδξην».

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» .
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ,
θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα
θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Ξ.Γ., .Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε.
ΑΟΘΟΝ 22ν
Ξιεξνθνξίεο
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη
πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ ΓΔΑ
Γήκνπ Γειθψλ, Ραρπδξ. Γηεχζπλζε Ιεσθφξνο Θαξακαλιή & 4Ζο Αλσλχκνπ, ΡΘ
33100 ΑΚΦΗΠΠΑ, αξκφδηνο ππάιιεινο θ. Γακηαλφο Κνπηζέιεο, ηει.2265079183.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Κανόνερ Δημοζιόηηηαρ ηηρ Διακήπςξηρ
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.
Ξξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΑ ηνπ Γήκνπ Γειθψλ, αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ»
θαη ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηεο ΓΔΑ.
Όια ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΑ
Γήκνπ Γειθψλ https://deyadelphi.gr/ , φπνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη πιήξε θαη
ειεχζεξε πξφζβαζε.
Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο βαξχλεη ηνλ
αλάδνρν.

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
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