19PROC006027887 2019-12-13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Π.14114/13-12-19
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
τηλ.:213214 8318, Fax: 210 6777238

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 128 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 199.508,40 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) καλεί τις
εταιρείες:
1. ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E.
Περικλέους 23 & Ήρας, ΤΚ 15344, Γέρακας – Αθήνα
Τηλ. +30 210 6105127-8, Fax: +30 210 6105138
e-mail: info@enviroplan.gr
2. ΕΠΤΑ A.E. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ηνιόχου 16, ΤΚ 15238, Αθήνα
Τηλ. +30 210 6086300, Fax: +30 210 6086302
e-mail: info@epta.gr
3. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Τιμάνδρας 14 & Ανακρέοντος 95, ΤΚ 15771, Ζωγράφου Αττικής
Τηλ. +30 210 7775514, Fax: +30 210 7772291
e-mail: info@hydroment.gr
4. VM & A A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Πινδάρου 22, ΤΚ 10673, Αθήνα
Τηλ. +30 210 3389900, Fax: +30 210 3240800
e-mail: info@vma.com.gr
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προϋπολογισμού 199.508,40 € (πλέον ΦΠΑ) με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής
Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων και Αποβλήτων του
Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ):
Ταχυδρομική διεύθυνση
: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90
Πόλη
: Αθήνα Αττικής
Ταχυδρομικός Κωδικός
: 11525
Τηλέφωνο
: 213 2148 372
Φαξ
: 2106777238
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
: kotsekidou@edsna.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
: Κοτσεκίδου Αναστασία
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας – κριτήριο ανάθεσης
Η διαγωνιστική διαδικασία είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 128 του Ν. 4412/2016 δηλαδή η
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από το εγγεγραμμένο έργο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’
φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων», Κωδικού
Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ 02.70.05.7326.11). Η διαδικασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και
τους υπό σύνταξη προϋπολογισμούς των ετών 2021, 2022 και 2023, δηλαδή τις πιστώσεις του έργου όπως
ορίζεται στο άρθρο 128 του Ν. 4412/2016.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο των υπηρεσιών θα είναι η υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο υποβολής και
αξιολόγησης των προσφορών και στη διαπραγμάτευση επί αυτών και η υποβοήθηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της κύριας εργολαβικής σύμβασης, τόσο στο στάδιο
εκπόνησης μελετών, όσο και στην κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μελέτη, κατασκευή έργων για
την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων», και
συγκεκριμένα στα εξής:
α. Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και
στη διαπραγμάτευση επί αυτών.
Παραδοτέα: Τρεις (3) Εκθέσεις Αναφοράς, ήτοι:


Μία (1) με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β1.



Μία (1) με την ολοκλήρωση του Σταδίου της διαπραγμάτευσης επί των προσφορών του Σταδίου
Β1.



Μία (1) με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β2 και της ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου.

β Υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο της μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου.
Παραδοτέα: Μία (1) Έκθεση Αναφοράς με παρατηρήσεις επί της μελέτης εφαρμογής και υποβολή
προτάσεων.
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Υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της κύριας
εργολαβικής σύμβασης κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου
Παραδοτέα: Μηνιαίες και Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς τεχνικοοικονομικής προόδου έργου.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ (α)
στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και στη διαπραγμάτευση επί αυτών και (β) στην
παρακολούθηση της εκτέλεσης της κύριας εργολαβικής σύμβασης, τόσο στο στάδιο εκπόνησης μελετών,
όσο και στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να μπορεί να
υποστηρίξει τις παρακάτω ανάγκες:
α) Αντικειμένου Υδραυλικών Μελετών
β) Αντικειμένου Χημικοτεχνικών Μελετών
γ) Αντικειμένου Γεωτεχνικών Μελετών
δ) Αντικειμένου Περιβαλλοντικών Μελετών
Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται όση και αυτή της κύριας σύμβασης, δηλαδή σαράντα (40) μήνες,
πλέον του χρονικού διαστήματος μέχρι την υπογραφή της κύριας σύμβασης, που εκτιμάται σε 6 μήνες, με
δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με την πορεία του κύριου έργου.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε του άρθρου 128



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



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



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», Το με αρ. πρωτ 13177/2019 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ προς το Τεχνικό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με θέμα «Αίτημα γνωμοδότησης από το αρμόδιο Τμήμα έργων του
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την ανάθεση, με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης,
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 128, παρ. 1 του ν.4412/2016,
για τη σύμβαση «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων»



Την από 19-11-2019 Γνωμοδότηση (Συνεδρία: …41…, Πράξη: …3η.) του Τμήματος Μελετών του
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με την οποία γνωμοδότησε
επί της εισηγήσεως με θέμα «Αίτημα γνωμοδότησης από το αρμόδιο Τμήμα έργων του Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων για την ανάθεση, με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 128, παρ. 1 του ν.4412/2016, για τη
σύμβαση «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και
μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων»



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαπραγμάτευσης
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/12/ 2019 και ώρα 10.00 πμ
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ.
1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.2: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
..................
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.edsna.gr στην διαδρομή: Αρχική ► Ενημέρωση ►
Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί, την 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της
2.
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
3.
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις3:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
1
2
3

Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

Σελίδα 4

19PROC006027887 2019-12-13
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)4. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 5.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.6
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής
Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στους υποψηφίους που προεπιλέχθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ ως
κατάλληλοι για την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και μόνο έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης.
2.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 7.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

4
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7

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της8.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την
παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης10
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας11.
Α) Ο Φάκελος Δικαιολογητικών επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω:
1. Τ.Ε.Υ.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συμπληρωμένο καταλλήλως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. Κατά
την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
8
9
10

11

Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .
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δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. Στο ΤΕΥΔ πρέπει να δηλώνεται ρητώς ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 2.5 της παρούσης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.12 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρούσας
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.13
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση της παρούσης πρόσκλησης, τους όρους της οποίας αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
Β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, επιβάλλεται να περιέχει το κατ’ αποκοπή τίμημα για την παροχή των
υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, το
οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.
Διευκρινίζεται ότι:
α. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που
σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι
προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και
δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.
β. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του
έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται
για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία
αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει
ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού
Κώδικα.
γ. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα σε
Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).
ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για
την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.

12
13

Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’)
Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
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Σημειώνεται ότι ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει συμπληρωμένο τον
Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII), ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του για το σύνολο του
έργου, η οποία αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
Διευκρινίζεται ότι:
α) Η συμπλήρωση του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII), θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή
(αριθμητικώς και ολογράφως).
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) αόριστη,
συνεπάγονται την απόρριψη της.
γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII), συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
δ) στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης
τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως
2.4. Χρονική Ισχύς Προσφορών
Η προσφορά θα έχει ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την
επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης.
2.5. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.5.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-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 απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.5.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.5.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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3.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Αξιολόγηση Προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης)14, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Η αποσφράγιση των φακέλων θα λάβει χώρα την 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3. 2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου15.
β) Αμέσως μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται, όλοι οι φάκελοι των προσφορών των προσφερόντων.
γ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Τα παραπάνω πρακτικά
κοινοποιούνται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα
αρχή16 προς έγκριση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές17.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων18, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των
ως άνω σταδίων19.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.3
της παρούσας.
14

15

16
17
18

19

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019
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3.2. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου, ο προσωρινός Ανάδοχος καλείται,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα
άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
- Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας εν ισχύ,
- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εν ισχύ, από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί στον προσωρινό Ανάδοχο α) τρεις
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 20. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή
ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει άπαντα τα δηλωθέντα
στοιχεία στο ΤΕΥΔ, ακόμη κι αν αυτά δεν συνδέονται με κάποιο από τα ζητούμενα με την παρούσα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

20

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
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3.3. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε προσφέρων, ο οποίος έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, καταχωρίζει αυθημερόν την
προσφυγή. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή
στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί: (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5)
ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα
(10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της
προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους
ενδιαφερομένους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η
μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής
συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
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έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30)
ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά."
4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου
Το ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σε δόσεις και θα έπονται της προσωρινής παραλαβής των
Παραδοτέων, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι και σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Σύμβασης, ως εξής:
- 1η Πληρωμή μετά την παραλαβή της Έκθεσης Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β1: 10% του
συμβατικού ποσού
- 2η Πληρωμή μετά την παραλαβή της Έκθεσης Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου της
διαπραγμάτευσης επί των προσφορών του Σταδίου Β1: 15% του συμβατικού ποσού
- 3η Πληρωμή μετά την παραλαβή της Έκθεσης Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β2 και της
ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου: 10% του συμβατικού ποσού
- 4η Πληρωμή μετά την παραλαβή της Έκθεσης Αναφοράς με παρατηρήσεις επί της μελέτης εφαρμογής
και υποβολή προτάσεων: 15% του συμβατικού ποσού
- 5η – 44η πληρωμή, μετά την παραλαβή της κάθε μηνιαίας έκθεσης αναφοράς τεχνικοοικονομικής
προόδου του έργου: 50% του συμβατικού ποσού ισοκατανεμημένο ανά μήνα, ήτοι 50% / 40 μήνες =
1,25% κάθε μήνα.
Το παραπάνω πινάκιο πληρωμών αποτελεί χρονοπρογραμματισμό της εκτέλεσης πληρωμών προς τον
Σύμβουλο.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που θα υποβάλει για την
εκτέλεση του έργου. Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα
προσφέρει ο Ανάδοχος και είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού.
Κάθε πληρωμή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις.
4.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής τιμής
κατακύρωσης του έργου χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η Εγγυητική Καλής
Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
4.3. Παρακολούθηση- παραλαβή του έργου του Αναδόχου
Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής (ΕΠΠΕ). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται
με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:
• η συνεργασία με τον Ανάδοχο
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• η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων
• ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο
• η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο,
προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αιτιολόγηση Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α Α.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής συστάθηκε με την με αρ.52546/16-12-2011 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 Καλλικράτης
περί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. Στον ΕΔΣΝΑ μετέχουν η μητροπολιτική
Περιφέρεια Αττικής και όλοι οι Δήμοι του Νομού Αττικής. Σκοπός του είναι η προσωρινή αποθήκευση, η
επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει, αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία
σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η
αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής.
Α.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ στην ωρίμανση - υλοποίηση
προσωρινής (ενδιάμεσης) λύσης στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, μέχρι να
ολοκληρωθεί η υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων που προβλέπονται στη 2η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ
Αττικής. Η διάρκεια ζωής του ενδιάμεσου κυττάρου θα είναι τουλάχιστον διετής με ελάχιστη
χωρητικότητα του ΧΥΤ 4.000.000 κ.μ. Στο πλαίσιο της σύμβασης ο τεχνικός σύμβουλος θα κληθεί να
συνδράμει την υπηρεσία στην παρακολούθηση της σύμβασης για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία
του νέου χώρου εντός της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής καθώς και των συνοδών έργων υποστήριξης.
Η 2η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής για την περίοδο 2015-2020 κυρώθηκε με την ΚΥΑ με Αριθμ. οικ.
61490/5302 (ΦΕΚ 4175Β/23-12-2016). Έχει χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 και αναφέρεται στο σύνολο των
παραγόμενων στερεών αποβλήτων στην Αττική.
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ είναι ο ΕΔΣΝΑ, που συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό
με τους Δήμους, τους παραγωγούς αποβλήτων, τους φορείς της Εναλλακτικής Διαχείρισης και τους
λοιπούς διαχειριστές αποβλήτων, καθώς και τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές.
Α.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
Το έργο θα περιλαμβάνει:
•

την υποβολή των απαραίτητων προμελετών, οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής για τη
δημιουργία νέων κυττάρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, την υποβολή μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την υποβολή μελετών επισκευών και συντήρησης υφισταμένων
δικτύων όπως, οδοποιίας, πυρόσβεσης, άρδευσης, δικτύου όμβριων, φωτισμού κλπ. καθώς και όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή και την λειτουργία του Έργου

•

την κατασκευή νέων κυττάρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
τάσσουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας ελάχιστης χωρητικότητας 4.000.000 μ3, τη
κατασκευή των συνοδών έργων των κυττάρων όπως τα αναγκαία δίκτυα οδοποιίας, πυρόσβεσης –
πυροπροστασίας, τα έργα ελέγχου διαφυγών βιοαερίου, τα κεντρικά δίκτυα άρδευσης, διαχείρισης
όμβριων υδάτων, τη περίφραξη και ότι άλλο ορίζει η ΑΕΠΟ που θα εγκριθεί, την τελική αποκατάσταση
αυτών καθώς και τη φύτευση αυτών
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•

τις υποστηρικτικές λειτουργίες του νέου ΧΥΤΑ με τετραετή διάρκεια όπου περιλαμβάνται ενδεικτικά:
οι εργασίες διάστρωσης, διαμόρφωσης, συμπίεσης, σωστής χωματοκάλυψης των απορριμμάτων με
στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων όπως οσμών, διαφυγή πλαστικών,
αισθητικών οχλήσεων, παρουσία τρωκτικών και γλάρων, καθώς και τη μείωση των
βροχοστραγγισμάτων.

•

την προμήθεια εξοπλισμού με στόχο την υλοποίηση μεταβατικών υποδομών και παροχή υπηρεσιών
λειτουργίας και συντήρησης αυτών με σκοπό τη μείωση των ποσοτήτων των εισερχομένων
απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 31.292.562,30 € πλέον ΦΠΑ 24%.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β.1 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 199.508,40 €
Β.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
1ο Παραδοτέο: Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και
στη διαπραγμάτευση επί αυτών – Έκθεση Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β1
1

2

3

4

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων έως 10 έτη – Αντικείμενο Υδραυλικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

10

3.654,00

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Χημικοτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

6

3.288,60

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10έτη – Αντικείμενο Γεωτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

12

4.384,80

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Περιβαλλοντικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

12

6.577,20

Σύνολο αμοιβής 1ου Παραδοτέου: Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο
υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και στη διαπραγμάτευση επί αυτών – Έκθεση
Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β1

17.904,60

2ο Παραδοτέο: Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και
στη διαπραγμάτευση επί αυτών – Έκθεση Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου της διαπραγμάτευσης επί
των προσφορών του Σταδίου Β1
1

2

3

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων έως 10 έτη – Αντικείμενο Υδραυλικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

15

5.481,00

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Χημικοτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

6

3.288,60

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10έτη – Αντικείμενο Γεωτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
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Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

25

9.135,00

4 ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Περιβαλλοντικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

16

8.769,60

Σύνολο αμοιβής 2ου Παραδοτέου: Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο
υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και στη διαπραγμάτευση επί αυτών – Έκθεση
Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου της διαπραγμάτευσης επί των προσφορών του
Σταδίου Β1

26.674,20

3ο Παραδοτέο: Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και
στη διαπραγμάτευση επί αυτών - Έκθεση Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β2 και της ανάδειξης
προσωρινού Αναδόχου
1

2

3

4

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων έως 10 έτη – Αντικείμενο Υδραυλικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

10

3.654,00

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Χημικοτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

6

3.288,60

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10έτη – Αντικείμενο Γεωτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

14

5.115,60

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Περιβαλλοντικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

11

6.029,10

Σύνολο αμοιβής 3ου Παραδοτέου: Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο
υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και στη διαπραγμάτευση επί αυτών - Έκθεση
Αναφοράς με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β2 και της ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου

18.087,30

4ο Παραδοτέο: Υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο της μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου –
Έκθεση Αναφοράς με παρατηρήσεις επί της μελέτης εφαρμογής και υποβολή προτάσεων
1

2

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων έως 10 έτη – Αντικείμενο Υδραυλικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

15

5.481,00

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Χημικοτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
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3

Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

6

3.288,60

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10έτη – Αντικείμενο Γεωτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

25

9.135,00

4 ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Περιβαλλοντικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

17

9.317,70

Σύνολο αμοιβής 4ου Παραδοτέου: Υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο της
μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου – Έκθεση Αναφοράς με παρατηρήσεις επί της μελέτης
εφαρμογής και υποβολή προτάσεων

27.222,30

5ο – 44o Παραδοτέα: Υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της κύριας
εργολαβικής σύμβασης κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου – Μηνιαίες και Τριμηνιαίες Εκθέσεις
Αναφοράς τεχνικοοικονομικής προόδου έργου
1

2

3

4

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων έως 10 έτη – Αντικείμενο Υδραυλικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

2

730,80

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Χημικοτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

1

548,10

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10έτη – Αντικείμενο Γεωτεχνικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 300 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
έως 10 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

300

1,218

365,40

1

365,40

ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας 10 - 20 έτη – Αντικείμενο Περιβαλλοντικών Μελετών (ΗΜΕΡ.= 450 x τκ)
Για επιστήμονα εμπειρίας
10 - 20 έτη

τκ

Ημερήσια αμοιβή

Ημέρες απασχόλησης (Η)

Σύνολο Αμοιβής

450

1,218

548,10

2

1.096,20

Σύνολο αμοιβής έκαστου Παραδοτέου εκ των 5ο – 44ο: Υποβοήθηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της κύριας εργολαβικής σύμβασης κατά την
κατασκευή και λειτουργία του έργου – Μηνιαίες και Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς
τεχνικοοικονομικής προόδου έργου

2.740,50

Σύνολο αμοιβής Παραδοτέων 5 – 44: 40 Παραδοτέα x 2.740,50 €/παραδοτέο =

109.620,00

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή

199.508,40
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ
Επισυνάπτεται αρχείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III–Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Πίνακας 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
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(Επωνυμία)

ΣΥΜΒΑΣΗ:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’
ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
Το Συνολικό Τίμημα του προτεινόμενου έργου ανέρχεται σε:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
*
**

* αριθμητικώς ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
** ολογράφως ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διευκρινίζεται ότι:
α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα 1, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς
και ολογράφως).
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1) αόριστη, συνεπάγονται
την απόρριψη της.
γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα 1, συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
δ) Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης
τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.
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