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ΞΟΝΠ:  ηην εηαιπεία: ΛΑΚΑ Α.Δ. 

Πεππικος 32 - Αθήνα 

Σ.Θ. 11524 

Σηλ.2106974600 

Φαξ.2106983657 

ηην εηαιπεία: ΓΑΗΑΘΟΚ Α.Δ 

                  Πλαπούηα 2 - Αθήνα 

Σ.Θ. 11473 

Σηλ. 2103818500 
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ηην εηαιπεία: 

ΑΙΦΑ ΤΚΒΟΤΙΟΗ ΚΖΥΑΛΑΛΗΘΟΗ  

(Γ. Αναγνυζηόποςλορ & ΗΑ Δ.Δ.) 

Κποςμποςλίναρ 28 - Αθήνα 
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Σηλ.2108833103 
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ΘΔΚΑ:  Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «πεξεζίεο 

Ππκβνχινπ Ρερληθήο πνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε πξάμεσλ ηεο ΝΣΔ γηα 

ην Γήκν Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ (πνζηεξηθηηθή κειέηε θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο ΓΡ ηνπ Γήκνπ Η.Ξ Κεζνινγγίνπ ζηε ζχληαμε ηεο κειέηεο « Βειηίσζε 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη αλάπιαζε ηεο αξηεξίαο Λαππάθηνπ- Ξαπαδηακαληνπνχινπ ζην εληφο 

ζρεδίνπ ηκήκα ηεο)» κε MIS 5010969  

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο Γήμαπσορ Η.Π Κεζολογγίος 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρν Λφκν 4314/2014 «γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020» (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014) 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/7.6.2010) 
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3. Ρε κε αξηζκ.πξση. 4611/23-11-2017 (ΑΓΑ: 7ΣΘ17Ι6-Η4Ο) απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο 

κε ηίηιν: «πεξεζίεο Ππκβνχινπ Ρερληθήο πνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε 

πξάμεσλ ηεο ΝΣΔ γηα ην Γήκν Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ (πνζηεξηθηηθή κειέηε θπθινθνξηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ΓΡ ηνπ Γήκνπ Η.Ξ Κεζνινγγίνπ ζηε ζχληαμε ηεο 

κειέηεο « Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη αλάπιαζε ηεο αξηεξίαο Λαππάθηνπ- 

Ξαπαδηακαληνπνχινπ ζην εληφο ζρεδίνπ ηκήκα ηεο)» (θσδηθφο ΝΞΠ: 5010969) ζην Δ.Ξ. 
“Γπηηθή Διιάδα 2014-2020”. 

4. Ρελ αξηζκ. πξση. 23451/ΔΠΠΑΑ493/24-02-2017 (ΦΔΘ 677/Β/3-3-2017) απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα: «Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, 

έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Ρερληθήο Βνήζεηαο, δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη 

δηαηήξεζεο θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ Ρερληθήο 

Βνήζεηαο» 

5. Ρηο πηζηψζεηο ηεο ΠΑΔΞ 0011 κε θσδηθφ πξάμεο 2017ΔΞ00110026 

6. Ρελ αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο Γλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Η.Ξ 

Κεζνινγγίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο: «πεξεζίεο Ππκβνχινπ Ρερληθήο πνζηήξημεο 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε πξάμεσλ ηεο ΝΣΔ γηα ην Γήκν Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ 

(πνζηεξηθηηθή κειέηε θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ΓΡ ηνπ 

Γήκνπ Η.Ξ Κεζνινγγίνπ ζηε ζχληαμε ηεο κειέηεο « Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

αλάπιαζε ηεο αξηεξίαο Λαππάθηνπ- Ξαπαδηακαληνπνχινπ ζην εληφο ζρεδίνπ ηκήκα ηεο)» 

(θσδηθφο ΝΞΠ: 5010969) ζην Δ.Ξ. “Γπηηθή Διιάδα 2014-2020”. 

7. Ρν αξηζκ.3476/26-09-2018 έγγξαθν ηεο Ξ.Γ.Δ/Δ..Γ.Δ.Ξ. κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνκεζεπηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηελ θαηεγνξία Β.2 

ηνπ Κεηξψνπ ηεο ΔΓΔΞ/ΞΓΔ γηα ρξήζε απφ ην Γήκν Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ σο δηθαηνχρνπ ηεο 

πξάμεο: «πεξεζίεο Ππκβνχινπ Ρερληθήο πνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε 

πξάμεσλ ηεο ΝΣΔ γηα ην Γήκν Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ (πνζηεξηθηηθή κειέηε θπθινθνξηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ΓΡ ηνπ Γήκνπ Η.Ξ Κεζνινγγίνπ ζηε ζχληαμε ηεο 

κειέηεο « Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη αλάπιαζε ηεο αξηεξίαο Λαππάθηνπ- 

Ξαπαδηακαληνπνχινπ ζην εληφο ζρεδίνπ ηκήκα ηεο)» (θσδηθφο ΝΞΠ: 5010969) ζην Δ.Ξ. 
“Γπηηθή Διιάδα 2014-2020”. 

8. Ρελ εμεηδίθεπζε ηνπ απνδέθηε ζην αληηθείκελν. 

9. Ρελ 419/2018 Απφθαζε νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ (ΑΓΑ: 

6Γ5ΣΩΟΕ-4ΟΙ) κε ηελ νπνία έγηλε ε επηινγή ησλ θαινχκελσλ θνξέσλ, ε εμνπζηνδφηεζε 

πξνο ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ αξκφδην  γηα ηελ ΝΣΔ αληηδήκαξρν θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

10. Θαλούμε ύμθυνα με ηο 9ο σεηικό ηοςρ : 

I. ΛΑΚΑ Α.Δ. 

II. ΓΑΗΑΘΝΚ Α.Δ 

III. ΑΙΦΑ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΑΛΗΘΝΗ (Γ. Αλαγλσζηφπνπινο & 

ΠΗΑ Δ.Δ) 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, κε ηζρχ ηξηψλ (3) κελψλ πξνζκεηξνχκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο επηινγήο αλαδφρνπ, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο κέζσ επηινγήο κεηαμχ ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ 

θαηάινγν πξνκεζεπηψλ/παξερφλησλ ππεξεζίεο ηεο ΔΓΔΞ ΞΓΔ, βάζεη ησλ άξζξσλ 17 (παξ.2) 

θαη 20 (παξ. 4Α), ηεο κε αξ. πξση. 23451/ΔΠΠΑΑ493/24-02-2017(ΦΔΘ 677/Β/3-3-2017) 

απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα: «Γηαδηθαζίεο 

θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Ρερληθήο Βνήζεηαο, δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε 

ελεξγεηψλ Ρερληθήο Βνήζεηαο»:  

«πεξεζίεο Ππκβνχινπ Ρερληθήο πνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε πξάμεσλ ηεο 

ΝΣΔ γηα ην Γήκν Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ (πνζηεξηθηηθή κειέηε θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 
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ππνβνήζεζε ηεο ΓΡ ηνπ Γήκνπ Η.Ξ Κεζνινγγίνπ ζηε ζχληαμε ηεο κειέηεο « Βειηίσζε 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη αλάπιαζε ηεο αξηεξίαο Λαππάθηνπ- Ξαπαδηακαληνπνχινπ ζην εληφο 

ζρεδίνπ ηκήκα ηεο)» 

 

1. Ανηικείμενο  

Ανηικείμενο ηηρ πποηεινόμενηρ Ππάξηρ είναι η ζςνδπομή Εμπειπογνώμονα - επεςνηηή  ζηιρ 

Υπηπεζίερ ηος Δήμος Ι.Π Μεζολογγίος  ζηον ζσεδιαζμό, πποεηοιμαζία και ωπίμανζη ηηρ 

ππάξηρ Π1.1, ηηρ Σηπαηηγικήρ ΟΧΕ ηος Δήμος Ι.Π Μεζολογγίος. Οι ππάξειρ αςηή είναι: 

 Ππάξη Π1.1: Αλάπιαζε αζηηθήο αξηεξίαο νδνχ Λαππάθηνπ έσο 2ν Ιχθεην 

 

Ζ πξάμε πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη αλάπιαζε ηεο αξηεξίαο 

Λαππάθηνπ - Ξαπαδηακαληνπνχινπ ζην εληφο ζρεδίνπ ηκήκα ηεο. Ξξνβιέπνληαη 

παξεκβάζεηο αλάδεημεο θαη θπθινθνξηαθψλ δηακνξθψζεσλ κε ζηφρν ην πεξηνξηζκφ ησλ 

πςειψλ ηαρπηήησλ, ηελ αζθαιή θίλεζε πεδψλ θαη ηνλ εμσξατζκφ ηεο εηθφλαο ηεο νδνχ 

σο ηζηνξηθήο πχιεο εηζφδνπ ηεο πφιεο. Νη πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ 

αλαπιάζεηο - δηαπιαηχλζεηο πεδνδξνκίσλ, θαηαζθεπή θπθιηθψλ θφκβσλ ζηηο ζέζεηο 

Γακαζθελνχ θαη Λνζνθνκείνπ, δηαξξχζκηζε – αλάδεημε πεξηνρήο Ρείρνπο - Ηζηνξηθήο 

Ξχιεο – ΘΡΔΙ κε έκθαζε ζηελ ήπηα κεηαθίλεζε, δηαξξχζκηζε θαηαζηξψκαηνο 

θπθινθνξίαο κε δηαηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο ηξηηεχνπζα ΞΔΝ 

θαη κέηξα πεξηνξηζκνχ πςειψλ ηαρπηήησλ, θπθινθνξηαθή δηακφξθσζε δεπηεξεπφλησλ 

θφκβσλ γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζή πεδψλ, νξηνζέηεζε πεξηνρψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

παξάιιεια ζηελ νδφ. Δμσξατζκφο ηνπ παξαπιεχξνπ ρψξνπ κε δηάζηξσζε θπβφιηζσλ, 

παγθάθηα, θάδνπο θαη θχηεπζε .  

Ν εμεηδηθεπκέλνο κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη Νκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

θαη’ ειάρηζηνλ εηδηθφηεηεο Κεραληθψλ (Ππγθνηλσληνιφγσλ κεραληθψλ θαη Αξρηηεθηφλσλ 

Ρνπίνπ) κε απνδεδεηγκέλε ηερληθή εκπεηξία ζε ζπλαθήο Κειέηεο. Ν Ππγθνηλσληνιφγνο 

Κεραληθφο ζα είλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ.  

Πην αληηθείκελν ηεο εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη : 

 ε δηεξεχλεζε – αμηνιφγεζε ησλ αηπρεκάησλ ,θπθινθνξηαθψλ θφξησλ νρεκάησλ , 

θφξησλ ήπηαο κεηαθίλεζεο, 

 ε αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο  

 ε αμηνπνίεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεδηαζκνχ κε εθαξκνγή ζηα δεδνκέλα θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πθηζηάκελεο αξηεξίαο.  

 Θα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία πθηζηάκελσλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα , ηνπο 

θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο νδνχ. Θα 

αμηνινγεζεί ην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη νδηθήο αζθάιεηαο αλά ηκήκα. Πε ζπλάξηεζε 

κε ην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο θφξηνπο θάζε νδηθνχ ηκήκαηνο 

ζα θαζνξηζζνχλ ε εθαξκνζηέα ηππηθή δηαηνκή, νη απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζηε 

γεσκεηξία ηεο νδνχ θαη ηνπο θφκβνπο. Πηε δηαδηθαζία απηή ζα αμηνινγεζνχλ νη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηε κείσζε ηαρπηήησλ βάζε ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ 

πξνηχπσλ.  

 Ρν ηειηθφ παξαδνηέν ζα πεξηιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο δηακνξθψζεηο 

ηεο αξηεξίαο ζε φιν ην κήθνο ηεο (δηακνξθψζεηο θχξησλ θφκβσλ , παξεκβάζεηο ζην 

θαηάζηξσκα θπθινθνξίαο κε δηαηάμεηο πεξηνξηζκνχ πςειψλ ηαρπηήησλ, δεπηεξεχνληεο 

θφκβνη γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζή πεδψλ, πεδνδξφκηα θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο), 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ε ΓΡ λα εθπνλήζεη ηελ νξηζηηθή κειέηε έξγσλ αλάπιαζεο 

ηεο αξηεξίαο.  

 

2. Πποϋπολογιζμόρ Έπγος / Πηγή Υπημαηοδόηηζηρ / Σπόπορ Πληπυμήρ 

Ν πποϋπολογιζμόρ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εξήνηα σιλιάδυν εςπώ 

(60.000,00 €) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. Ζ δαπάλε ζα 
βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ ηεο ΠΑΔΞ0011 κε θσδηθφ 2017ΔΞ00110026 θαη ζα 
ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαη απφ 

ΑΔΑ: ΩΑΟ8ΩΡΖ-06Ε
18PROC004038532 2018-11-21



4 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Δζληθνχο Ξφξνπο ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΔΡΞΑ», ηνπ 
Ξ.Δ.Ξ. «Γπηηθή Διιάδα» 2014 – 2020. 

 

Πην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ακνηβέο θαη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Η.Ξ. 

Κεζνινγγίνπ, έζησ θαη εμ επηγελφκελεο αηηίαο. Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη ν Αλάδνρνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ζε Αζθαιηζηηθά 

Ρακεία νπνηνζδήπνηε θχζεο, ηεο αζθάιηζεο έλαληη φισλ ησλ αηπρεκάησλ (πξνζψπσλ, 

πεξηνπζηψλ, θιπ.) ή ππνρξεψζεσλ έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

παξνχζαο ή εμ αθνξκήο απηψλ. Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε. 

 

Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ ε νπνία θαηά ην λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ καηαβολή ηηρ αμοιβήρ ζηον Ανάδοσο ζα γίλεη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηνπ παξαδνηένπ 

φπσο ζα εμεηδηθεχεηαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ φια ηα λφκηκα παξαζηαηηθά 

θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ.4412/16, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηε πιεξσκή. 

 

3. Υπονική Γιάπκεια Έπγος  

Ζ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα παξαηαζεί ρξνληθά, ρσξίο αχμεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο. Ζ παξάηαζε ρνξεγείηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κε αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ, ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 

4. Παπαδοηέα 

Ξξνβιέπνληαη ηα θάησζη παξαδνηέα απφ ηνλ Αλάδνρν: 

 1ο Παπαδοηέο : Έκθεζη διεπεύνηζηρ και αξιολόγηζηρ πποβλημάηων κςκλοθοπίαρ και οδικήρ 

αζθάλειαρ με παποςζίαζη και αξιολόγηζη δεδομένων ςθιζηάμενηρ λειηοςπγίαρ ηηρ οδού πος θα 
αθοπούν ενδεικηικά : κςκλοθοπιακούρ θόπηοςρ , σπήζειρ γηρ , ζηάθμεςζη , αηςσήμαηα , 

γεωμεηπικά ζηοισεία και ςθιζηάμενοςρ κόμβοςρ , κέρξη 28-02-2019 

 2ο  Παπαδοηέο Πποηεινόμενα μέηπα – Εναλλακηικά ζενάπια κςκλοθοπιακού ζσεδιαζμού μέσπι 

28-02-2019 

 3ο  Παπαδοηέο: Τελική έκθεζη και ζσέδια κςκλοθοπιακού ζσεδιαζμού απηηπίαρ μέσπι 28-02-

2019 

 

Νη ρξφλνη παξάδνζεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ παξαδνηέσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ 

είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο αλάινγα κε ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΔΠΔ θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ.  

Ρα παπαδοηέα ηνπ έξγνπ ζα ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 
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5. Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών 

 Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηα γξαθεία ηεο Γλζεο Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ Γήκνπ Η.Ξ Κεζνινγγίνπ , Οαδηνκέγαξν Κεζνινγγίνπ, (Γξακκαηεία), κέρξη ηελ  

28/11/2018 απφ ηηο ψξεο 9.00 π.μ. έυρ ηιρ 14.00 μ.μ., εληαίν θάκελο πποζθοπάρ φπνπ 

ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα, ν ηίηινο ηεο 

πεξεζίαο, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη ν ηίηινο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

απνζηνιέα. Ν θάθεινο ζα ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθέξνπζαο.  

Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν 

εηζεξρνκέλσλ ηεο Γλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ.  

Γεθηή γίλεηαη θαη πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε κέζσ: ΔΙΡΑ, Δηαηξείαο Ραρπκεηαθνξψλ ή 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν.  

Πε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη πξσηνθνιιεζεί ζηελ Γλζε Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ Γήκνπ Η.Ξ Κεζνινγγίνπ πξηλ ή θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 14:00.  

 

6. Πεπιεσόμενο Πποζθοπάρ 

Ζ  πξνζθνξά ζα  πξέπεη  λα  είλαη  γξακκέλε ζηελ  ειιεληθή γιψζζα  θαη  ηα  πεξηερφκελα ηνπ 

θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο  

(β) έλαο (ππν)θάθεινοκε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη   

(γ) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

 

6.1. Πεπιεσόμενα (ςπο)θακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ». 

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ν πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 

α) Ρν πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο  Γήισζεο  (ΡΔΓ)  (Β/3698/16-11-2016),  ζχκθσλα  κε  ην  επηζπλαπηφκελν  

ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 θαη πεξηιακβάλεη. 
I. Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θπζηθνχ / λνκηθνχ 

πξνζψπνπ 

II. Πηνηρεία  ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θπζηθνχ / λνκηθνχ πξνζψπνπ, ήηνη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ 

ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο –  κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

III. Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ή/θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

θπζηθνχ / λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

IV. Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θπζηθνχ /λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: 

ΩΣ0ΓΝΜΡΒ- ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΑΑΓΖΠ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

β) πεχζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξζξ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α’ 75), κε ηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη: (α) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
Ξξφζθιεζεο ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα, (β) ε 
ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, (γ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή, (δ) ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε παξάγξαθν 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο.  
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6.2. Πεπιεσόμενα (ςπο)θακέλος « Σεσνική Πποζθοπά» 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 

α) Ξεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην 

έξγν ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο. 

β) Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ππάξρνπζα ηερλνγλσζία θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο. 
γ) Νκάδα έξγνπ. 
 

6.3. Πεπιεσόμενα (ςπο)θακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, βάζεη ηεο ηηκήο αλαθνξάο ησλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ 
ηξηαθνζίσλ νγδφληα επηά επξψ θαη δέθα ιεπηψλ (48.387,10 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Ξ.Α., ή εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

Πην πνζφ απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά νπνηνλδήπνηε ηξίην ζρεηηθφ κε ηηο 
ππεξεζίεο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ζε Αζθαιηζηηθά Ρακεία νπνηαζδήπνηε 
θχζεο, ή ππνρξεψζεσλ έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ή εμ 
αθνξκήο απηψλ. 

Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 
θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Θαηά 
ζπλέπεηα ξεηά ζπκθσλείηαη φηη θακία αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα κπνξεί λα 
πξνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν. Ωο απαξάδεθηε απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζηελ νπνία: α) δε 
δίλεηαη ηηκή ζε λφκηζκα ΔΟΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΟΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξ. 4 ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο. 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη απνιχησο 
ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη 
φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

7. Ηζσύρ Πποζθοπάρ 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο, δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη 

έγγξαθν εξψηεκα πξνο ηνλ πξνζθέξνληα, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, αλ 
απνδέρεηαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα 
απαληήζεη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Πε πεξίπησζε κε απάληεζεο, ε ηζρχο ηεο 
πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη δελ έρεη παξαηαζεί. 

 
8. Γημοζιόηηηα 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ζηηο 21/11/2018.  

Ζ Ξξφζθιεζε φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

3861/2010, αλαξηήζεθε ζηνπο δηαδηθηπαθνχο θφκβνπο εθαξκνγήο ΓΗΑΓΔΗΑ ζηηο 21/11/2018 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο http://messolonghi.gov.gr 
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9. Ιόγοι αποκλειζμού Οικονομικού Φοπέα  

Απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δεκφζηα ζχκβαζε ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), έλαο 
ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

 

9.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε 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 απφθαζεο-πιαίζην 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 ).  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 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:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,  

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  
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9.2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο εάλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή:  

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 ή/θαη  

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε,  

γ) 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: α) 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 β) 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 θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

δ) Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν 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 ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2γ 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 νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη 

έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο 

κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη 

ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ 

θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. 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 δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη 

βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.  

Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κφλν Νηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνκεζεπηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηελ θαηεγνξία Β.2 ηνπ 

Κεηξψνπ ηεο ΔΓΔΞ/ΞΓΔ (7ν  Πρεηηθφ) θαη κφλν φζνη έρνπλ θιεζεί απφ απηνχο λα 

ζπκκεηάζρνπλ. 
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10. Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών 

Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ  επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Ζ Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 10:00 π.κ ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ σο εμήο:  

10.1. Απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο. Κνλνγξάθνληαη δε, θαηά θχιιν, φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ. Ζ 

απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Νη ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δχλαηαη 

λα απνζθξαγηζζνχλ ηελ ίδηα εκέξα ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ππνςήθηνπο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη 

ηερληθέο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  

10.2. Ζ Δπηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Δάλ 

ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ απηά θαηαγξάθνληαη 

ζε πξαθηηθφ αλαιπηηθά θαη αλαθέξνληαη νη ππνςήθηνη πνπ απνξξίπηνληαη θαη απηνί πνπ 

πξνρσξάλε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ρν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη απφ 

ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.  

10.3. Δάλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο, ζε απηφ ην ζηάδην, δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο. Δάλ 

παξά ηηο δεηεζείζεο δηεπθξηλίζεηο ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ησλ 

πξνζθεξφλησλ, απηέο θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθφ αλαιπηηθά θαη αλαθέξνληαη νη ππνςήθηνη 

πνπ απνξξίπηνληαη θαη απηνί πνπ πξνρσξάλε ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ρν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.  

10.4. Αλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ.  

10.5. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/ηερληθέο πξνζθνξέο), 

απνζθξαγίδνληαη , γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο 

άλσ ζηάδηα, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη.  

10.6. Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απνζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξάθεηαη θαηά 

θχιιν θαη αμηνινγείηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο.  

10.7. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη θαηά θζίλνπζα ηάμε. Πε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη έρνπλ 

πξνζθέξεη ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε. Πηελ θιήξσζε θαινχληαη λα 

παξεπξεζνχλ φινη νη ππνςήθηνη. Ζ Δπηηξνπή θαηαγξάθεη ζε πξαθηηθφ αλαιπηηθά ηε ζεηξά 

θαηάηαμεο φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ αλά Ρκήκα θαη εηζεγείηαη Ξξνζσξηλφ Αλάδνρν/νπο. Ρν 

πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή.  

10.8. Γηα φια ηα αλσηέξσ ζηάδηα, ε επηηξνπή δχλαηαη θαη λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθφ ζην 

νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ζε δηαθξηηά ζηάδηα, φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ. Πην ίδην πξαθηηθφ εηζεγείηαη σο Ξξνζσξηλφ Αλάδνρν/νπο ηνλ ππνςήθην/νπο πνπ 
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έρεη/νπλ πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη 

ην δηαβηβάδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 
11. Τποβολή Γικαιολογηηικών Θαηακύπυζηρ – Απόθαζη Ανάθεζηρ – ύνατη 

ύμβαζηρ  

11.1. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Ξξνζθνξψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

Ξξαθηηθνχ πνπ εηζεγείηαη Ξξνζσξηλφ Αλάδνρν/νπο θαη εθφζνλ ε Αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη 

είλαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο, δεηά εγγξάθσο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ/νπο αλάδνρν/νπο λα ππνβάιεη/νπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο πξνζεζκίαο 

έσο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ/νχο, ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 74), ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ:  

α) Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απφξξηςεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

9 ηεο παξνχζεο, απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9.  

β) Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ κε απνθιεηζκνχ ηνπ Ξξνζθέξνληνο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2α θαη 2β ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο, πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-κέινο 

ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο.  

γ) Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ κε απνθιεηζκνχ ηνπ Ξξνζθέξνληνο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2γ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο, πηζηνπνηεηηθφ 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.  

δ) Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2δ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.  

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή 

ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα 

λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  
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Δάλ δηαπηζησζεί φηη:  

α) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Ρ.Δ..Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

β) δελ ππνβιεζνχλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο/πξνζεζκηψλ πνπ ηίζεηαη κε ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

γ) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 9,  

ε Αλαζέηνπζα αξρή απνξξίπηεη ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά θαη πξνζθαιεί ηνλ επφκελν 

ππνςήθην Αλάδνρν ζηε ιίζηα θαηάηαμεο.  

11.2. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 

11.1., θαη εθφζνλ δελ καηαησζεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη Απφθαζε Αλάζεζεο, ε νπνία 

δηαβηβάδεηαη θαηαξρήλ ζηνπο κε επηιεγέληεο ππνςήθηνπο.  

11.3. Αλ δελ ππάξμνπλ ελζηάζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Α 23451/ΔΠΠΑ 493/24-2-

2017 (ΦΔΘ 677 Β’) θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

αλάζεζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ 

θαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ κε ηελ θαηάζεζε 

Δγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 

παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  

 

11.4. Νη Δγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο 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.  

11.5. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο .  

11.6.  Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Αλαδφρνπο ε 

αλαγθαηφηεηα πξνζθφκηζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ζα θξίλεηαη απφ ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

12. Γιενέπγεια ηος Γιαγυνιζμού , επίβλετη και παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ 

ζύμβαζηρ  

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηε παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ ζα ζπζηαζεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο 
θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ (ΔΞΞΔ), ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ 419/2018 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ (9ν Πρεηηθφ). 
Θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
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παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 
θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 
παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 
θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 
ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηε ζχληαμε πξσηνθφιισλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο θαη ηελ ππνβνιή απφ απηφλ 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

 

        Ν Αληηδήκαξρνο Η.Ξ. Κεζνινγγίνπ  

Αξκφδηνο Ν.Σ.Δ. 

 

 

 

Πηαξάκνο Ξαλαγηψηεο 
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