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Αθήνα, 12.12.2017
Αρ. Πρωτ.: 19092
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «Έλεγχος υλικών
οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου», προεκτιμώμενης δαπάνης υπηρεσιών 39.060,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία αναλύεται ως εξής:

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προεκτιμώμενων

ΑΜΟΙΒΗ

Αμοιβών Παροχής Υπηρεσιών
Α. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20)

2.967,80 €

Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21)

21.144,58 €

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

7.387,62 €

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

31.500,00 €

Φ.Π.Α. 24%

7.560,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

39.060,00 €

Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει:
Α. Υδρογεωλογική και Γεωτεχνική έρευνα του υπεδάφους:
Διερεύνηση του εδάφους θεμελίωσης, ηλεκτροχημική ανάλυση του υπεδάφιου νερού, και ακριβής
αποτύπωση της στρωματογραφίας και της υδροφορίας του υπεδάφους.
Αν η υδροφορία προσβάλλει τον φέροντα οργανισμό, ενδέχεται η μελέτη να προτείνει μέτρα
αποστράγγισης (τάφρο ή φρέατα), προκειμένου να προστατευτεί το κτίριο.
Η γεωτεχνική έρευνα πρέπει να εστιάσει και στον γειτονικό λόφο και να προτείνει μέτρα για την
πρόληψη – αποφυγή μελλοντικών καταπτώσεων όγκων βράχων.
Β. Έρευνα ποιότητας υλικών δόμησης του φέροντα οργανισμού:
Εκτέλεση ερευνών από διαπιστευμένο εργαστήριο και χημική ανάλυση των ενσωματωμένων στο
σκυρόδεμα αδρανών.
Αναλυτικά το αντικείμενο της ως άνω υπηρεσίας καταγράφεται στο επισυναπτόμενο Τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2014ΣΕ24700009 της ΣΑΕ247 «Κτιριακές και Ειδικές Μελέτες».
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Προθεσμίες της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»
(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
τους την 09.01.2017 και ώρα 10:00 πμ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση
των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή
(filipp@ktyp.gr), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν
διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα
αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν
εξετάζονται.
Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο
3.6 και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση της «Κτιριακές Υποδομές
ΑΕ» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
1.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους
δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που
περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Δημοσίου με κοινή απόφαση των αρμόδιων
Υπουργών.
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• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τους ως άνω λόγους
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους.
Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών
2.1.

Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει δυο (2) χωριστούς
σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία, ως εξής:
α) Στο Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα υποβληθεί σε
ένα (1) πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.
β) Στο Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα υποβληθεί σε ένα (1)
πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς.
Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο
εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία
επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και θα
ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως προς τα
αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών, υποχρεωτική.

2.2.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης.

2.3.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της
παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης
ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει σχετικό
ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος
των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν
να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 3: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε πρωτότυπα ή
νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) :
3.1.

Την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,
συνοδευόμενη από κατάλογο των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, υπογεγραμμένη (κατά
περίπτωση) από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο – φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου νομικού προσώπου, ή τους νομίμους εκπροσώπους όλων των συμπραττόντων ή
τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.
[3]

17PROC002404882
2017-12-12
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών

3.2.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών. ΦΕΚ 3698/16-11-2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).

3.3.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή
ποσό 630,00€. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να
υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική
επιστολή σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 εκδίδεται από πιστωτικά
ιδρύματα ή το ΤΜΕΔΕ (τέως ΤΣΜΕΔΕ) ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις και χρόνους του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.4.

Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 παράγραφος β, εδάφιο δδ του
ν.4412/2016, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους.
Αναλυτικότερα, σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας απαιτείται να
προσκομισθεί Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε περίπτωση
Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την οποία:
α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για το
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά.
Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις
κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε
περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων
211 επ. του Αστικού Κώδικα.
Επί υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή
το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και
διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του.
γ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο
εκπρόσωπο), κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών – Πειραιώς, με πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ),
προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με τον υποψήφιο.
δ) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των προσώπων
που την απαρτίζουν περί :
αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, και
περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).
αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις
ολόκληρο,
ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στην
παρούσα,
τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
(επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα)
των υπό ανάληψη υπηρεσιών,
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(επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την
υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου
ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
3.5.

Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν
με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

3.6. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή
ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1. στην κατηγορία μελέτης (20) υδρογεωλογική έρευνα, πτυχίο τάξης Α και άνω.
2. στην κατηγορία μελέτης (21) γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, πτυχίο τάξης Α και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
3.7. Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025:2005 από το οποίο θα προκύπτει ότι το εργαστήριο που
θα διεξάγει τους ελέγχους των υλικών, ιδιοκτησίας του διαγωνιζόμενου ή/και με το οποίο θα
συνεργαστεί αν του κατακυρωθεί η σύμβαση, έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να
διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις, σύμφωνα με συγκεκριμένες
πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός
συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.
3.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων: Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς1. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

1

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
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Σημειώσεις – διευκρινίσεις :
(α) Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
συμμετέχοντα που συμμετέχει στην ένωση ή σύμπραξη.
(β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογης αποδεικτικής
αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση),
συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.
Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
4.1.

Η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένη, θα τοποθετηθεί, με
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με
την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται η
κατ’ αποκοπήν προσφερόμενη τιμή και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

4.2.

Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού
έως δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις.

4.3.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.4.

Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών

4.5.

Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της προεκτιμώμενης αμοιβής
υπηρεσιών ή είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των
απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 5: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
5.1.

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» &
«Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της «Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ» και ολοκληρώνεται, εφόσον είναι εφικτό, σε μία συνεδρίαση, με την
παρουσία των νομίμων εκπροσώπων όσων οικονομικών φορέων υπέβαλαν εμπρόθεσμα
προσφορά, εφ΄όσον αυτοί επιθυμούν να παρευρίσκονται.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.

5.2.

Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και
μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, στο οποίο καταχωρούνται η
επωνυμία του Διαγωνιζομένου, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτεί η διακήρυξη.
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Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια τους
διαγωνιζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας,
διότι δεν εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές.
Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό Ι τις τιμές των
προσφορών, κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του
διαγωνισμού.
5.3.

Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την
ανακήρυξη ως προσωρινό ανάδοχο τον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη.

5.4.

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους
διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του
φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως
“αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που
ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση
νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία
του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις
προϋποθέσεις της παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του ν.4412/2016.

5.5.

Το Πρακτικό Ι, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφο αυτού και της
απόφασης έγκρισής του αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζομένους με τηλεομοιοτυπία
(fax).
Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής
τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά κατακύρωσης
6.1.

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων σταδίων αξιολόγησης των προσφορών με
την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών
ενστάσεων, ο διαγωνιζόμενος (προσωρινός ανάδοχος), στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παραγράφου 6.5.

6.2.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εντός της ως άνω προθεσμίας στο πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

6.3.

Η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσωρινό ανάδοχο, ορίζοντας την ημερομηνία, την
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ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν
μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων ημερών). Η
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται κατά την
αποσφράγιση και να λάβουν γνώση του περιεχομένου του φακέλου.
6.4.

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου, την ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκλησηανακοίνωση της Υπηρεσίας και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από τα
μέλη της Επιτροπής.

6.5.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσωρινό ανάδοχο, είναι:

6.5.1. Οι Έλληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016,
ήτοι:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,
σελ.1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998,
σελ.2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.14.5001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).
ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε διαδικασία ειδικής
εκκαθάρισης ή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν τελούν υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή το δικαστήριο και δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας..
γ.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (παρ.
2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

6.5.3. Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 6.5.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
6.5.4. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.5.2 και 6.5.3 αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά :
- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους του.
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
6.5.5. Οι συνεταιρισμοί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι
ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου
6.5.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.5.1, εφόσον πρόκειται
για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.5.2,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της
παραγράφου 6.5.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
6.5.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση.
6.5.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση
του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Άρθρο 7: Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
7.1.

Μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, η επιτροπή του διαγωνισμού
συντάσσει το Πρακτικό II και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την οριστική κατακύρωση
της σύμβασης σ’ αυτόν και την έκδοση σχετικής απόφασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
το δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή τη ματαίωση εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου
106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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7.2.

Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.

7.3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.5.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Άρθρο 8: Ενστάσεις
8.1.

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν μόνο
οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις
συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο
της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

8.2.

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

8.3.

α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο.
β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη πάροδο δέκα
(10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν
ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ όλο το
περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί.

8.4.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.
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Άρθρο 9: Σύμβαση
9.1.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο
της παρούσας. Σχέδιο της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Το κείμενο
της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων
παραδρομών.

9.2.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν
δημιουργεί καμία δέσμευση για την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

9.3.

Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής
εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ
της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς
Φ.Π.Α., η οποία επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής των υπηρεσιών από την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 10: Παραλαβή της υπηρεσίας
Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περάτωσης
των υπηρεσιών.
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις Αναδόχου
11.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
11.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
11.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με
το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ».
Άρθρο 12: Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού.
12.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 116/12-01-17
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», είναι ο
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
12.2. Για τον παρόντα διαγωνισμό μετά από αίτημα της Κτ.Υπ. Α.Ε. έχει γνωμοδοτήσει θετικά το
Συμβούλιο Δημοσίων έργων, Τμήμα Κατασκευών, της Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών με την γνωμοδότηση του της 36ης Συνεδρίασης Πράξη 1.
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12.3 Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016.
ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Θ. Καραγιάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω
προκήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα ………………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (εφεξής «Αναθέτουσα
Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 (Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ 997476340 ΔΟΥ
ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Βασίλειο Καραγιάννη,
2. αφετέρου τ…………………………………………………… …………………με έδρα …… ………, …… ……..
ΑΦΜ .........................ΔΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από ………………..(εφεξής «Ανάδοχος»).
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους όρους της διακήρυξης της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» του συνοπτικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία «Έλεγχος υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογική –
Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ - Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου» (εφεξής
«υπηρεσία»).
Β. Την υπ’ αριθ. …./…2017 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Κτιριακές Υποδομές
ΑΕ», με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας στον ανάδοχο.
Γ. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
σύμβασης.
Συμφωνούνται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
1.1. Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την υπηρεσία
«Έλεγχος υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική
έρευνα στο ΕΠΑΛ - Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου» στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».
1.2. Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει:
Α. Υδρογεωλογική και Γεωτεχνική έρευνα του υπεδάφους:
Διερεύνηση του εδάφους θεμελίωσης, ηλεκτροχημική ανάλυση του υπεδάφιου νερού, και ακρινής
αποτύπωση της στρωματογραφίας και της υδροφορίας του υπεδάφους.
Αν η υδροφορία είναι έντονη και προσβάλλει τον φέροντα οργανισμό ενδέχεται η μελέτη να
προτείνει μέτρα αποστράγγισης (τάφρο ή φρέατα), προκειμένου να προστατευτεί το κτίριο.
Η γεωτεχνική έρευνα πρέπει να εστιάσει και στον γειτονικό λόφο για να γίνουν προτάσεις για την
πρόληψη – αποφυγή μελλοντικών καταπτώσεων όγκων βράχων.
Β. Έρευνα ποιότητας υλικών δόμησης του φέροντα οργανισμού:
Εκτέλεση ερευνών από διαπιστευμένο εργαστήριο και χημική ανάλυση των ενσωματωμένων στο
σκυρόδεμα αδρανών.
Αναλυτικά το αντικείμενο της ως άνω υπηρεσίας καταγράφεται στο επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
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Άρθρο 2
Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες
2.1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής στην ολοκλήρωση του
αντικειμένου της σύμβασης.
2.3. Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και εφόσον οι
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Άρθρο 3
Διοίκηση της σύμβασης - Παραδοτέα Στοιχεία
3.1 Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ασκούνται από την αρμόδια
Διεύθυνση Μελετών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
183 του Ν.4412/2016.
3.2

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» έκθεση σε τρία
(3) αντίγραφα των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ποιότητα των βασικών υλικών
δόμησης, δηλ. του οπλ. σκυροδέματος. για το αρχείο της Διεύθυνσης Μελετών.

3.3

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για το
οικόπεδο που θα διεξάγει έρευνα, Έκθεση αξιολόγησης Γεωτεχνικής Έρευνας με γνωμάτευση
θεμελίωσης σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και 1 CD-ROM με τις παραπάνω Εκθέσεις σε
ηλεκτρονική μορφή (PDF) για το αρχείο της Διεύθυνσης Μελετών. Η γεωτεχνική έρευνα
πρέπει να καταλήγει σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα για:
 Φέρουσα ικανότητα, μέτρο συμπιεστότητας και δείκτη εδάφους, με τις απαιτήσεις του
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ), του Κανονισμού από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
(ΕΚΩΣ) και τους Ευρωκώδικες 1,2 και 8.
 Εκτίμηση για την μεταβολή των μηχανικών χαρακτηριστικών των εδαφών σε συνάρτηση
με το βάθος σύμφωνα με την προδιαγραφή Ε106/86 (ΦΕΚ 955Β/31-12-86) και τον
Ευρωκώδικα 7.
 Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς για την κλίση των
ανυποστήρικτων πρανών, για την αντιστήριξη τους, για κατασκευές τοίχων ή άλλων
τύπων αντιστήριξης.
 Υδροφόρο ορίζοντα, στάθμη αυτού, ασφαλείς εκτιμήσεις για την εποχιακή διακύμανση του
ή προτάσεις για την παρακολούθησή του, αν απαιτείται.
 Σεισμική συμπεριφορά του εδάφους θεμελίωσης σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό
Κανονισμό (ΕΑΚ), και τους Ευρωκώδικες, κατάταξη του εδάφους.
 Εκτίμηση της εκσκαψιμότητας και των μέσων που θα χρειαστούν.

3.4 Η έγκριση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 189 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4
Ποινικές Ρήτρες
Ισχύει το άρθρο 185 του ν. 4412/2016.
[15]
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Άρθρο 5
Αμοιβή - Πληρωμή
1.

Η κατ’ αποκοπή αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1
ορίζεται στο ποσό των ……………..…..ευρώ (…………..€) πλέον Φ.Π.Α. …% ………….. ευρώ
(…………..€) που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, εφ’ όσον παραδώσει το σύνολο των υπηρεσιών.

2.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής και την έκδοση από τον Ανάδοχο αντίστοιχου τιμολόγιου / δελτίου παροχής
υπηρεσιών και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω
στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» θα γίνεται η εξόφληση.

3.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της προσφερόμενης τιμής
που ορίζεται στη Σύμβαση.

4.

Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει
α)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4412/2016 άρθρο 375 παρ. 7)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016γ)
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΦΕΚ Β’ 969/22-03-2017)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 3% επί του καθαρού ποσού.
Άρθρο 6
Εγγυήσεις

1.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής κατέθεσε την
εκδοθείσα στις …….....…….., με αριθ. ….......….…….., Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης
της ………………… Τράπεζας, ποσού ………………… (.......... €) και καλύπτει το 5% της αξίας της
σύμβασης προ Φ.Π.Α..

2.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές
ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού
χρόνου ή και να διορθώσει οποιαδήποτε λάθος των παραδοτέων.

3.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών του άρθρου
72 του ν.4412/2016 και ισχύει μέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την
αναθέτουσα αρχή.
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Άρθρο 7
Παραλαβή της υπηρεσίας
Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περάτωσης
των υπηρεσιών.
Άρθρο 8
Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της σύμβασης
1.

Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης

2.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του έργου όπως
αυτές προκύπτουν από την τυχόν λειτουργία στο οικόπεδο Σχολικής μονάδας ή την γειτνίαση
με σχετικά κτίρια, κατοικίες ή την ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ.

3.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του μέριμνα να εκδώσει τις απαραίτητες άδειες για
την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου.

4.

Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με
τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
αντισυμβαλλομένου.
Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται η
Διεύθυνση Μελετών της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

5.

Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά
πνευματικά δικαιώματα.
Άρθρο 9
Επίλυση διαφορών

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της παρούσας
Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου δικαστικής
αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό διακανονισμό ή εξώδικο –
δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.
Η παρούσα Σύμβαση, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που είναι προσαρτημένα στη Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου,
αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών επικρατούν
οι όροι της παρούσας Σύμβασης με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα τα οποία
υπεγράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ των οποίων το ένα (1) παραλαμβάνει ο
Ανάδοχος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Θ. Καραγιάννης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έλεγχος υλικών οπλισμένου σκυροδέματος
και Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα στο
ΕΠΑΛ - Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου

Αθήνα, Noέμβριος 2017
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πρόκειται για 2-όροφο κτίριο, χωρίς υπόγειο, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα,
που αποτελείται από τρεις (3) στατικώς ανεξάρτητες μονάδες και δύο (2) κλιμακοστάσια, σε γενική
διάταξη «Γ» που διαχωρίζονται με κατασκευαστικούς αρμούς περίπου 5εκ.
Η κατασκευή του έγινε κατά την περίοδο 1985 έως 1989 και δόθηκε σε λειτουργία το 1990.
Το δυναμικό του σχολείου ανέρχεται επί του παρόντος σε συνολικά περίπου 200 μαθητές, 150 εκ
των οποίων φοιτούν στο Γυμνάσιο και 50 στο ΕΠΑΛ.

Φωτ. 1. Σχολικο συγκρότημα στα Πηγαδια Καρπάθου στο οποίο βρίσκεται το Γυμνάσιο – ΕΠΑΛ
Καρπάθου
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Από το μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το κτίριο εμφανίζει
εκτεταμένες και σε βάθος ζημιές από οξείδωση σε οπλισμούς των περισσότερων υποστυλωμάτων,
κυρίως στην περίμετρο και σε μικρότερη ένταση στα εσωτερικά υποστυλώματα, εκτεταμένες ζημιές
από οξείδωση οπλισμών σε δοκούς, προεξοχές πλακών (στέγαστρα, μαρκίζες), σε πλάκες του Α’
ορόφου, στις δοκούς του Α’ ορόφου εκατέρωθεν των αρμών, ζημιές (προχωρημένη οξείδωση) από
υγρασία σε χαλύβδινα κασώματα εσωτερικών κουφωμάτων, λίγες σπασμένες μαρμαροποδιές
κουφωμάτων.
Η θέση του κτιρίου είναι σε απόσταση από τη θάλασσα <300μ, μάλιστα δε η θάλασσα είναι
στην κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων, σε παλιότερο γήπεδο ποδοσφαίρου, στην πλαγιά
λόφου που εμφανίζει έντονη υδροφορία. Στα δυτικά του κτιρίου υπάρχει λόφος, με σύσταση
αργιλική, στο πρανές του οποίου εμφανίζονται στρώσεις που έχουν υποστεί διαγένεση σε βράχο
και στρώσεις που είναι ακόμη γαιώδεις: Η υδροφορία είναι εμφανής από την μόνιμη παρουσία
νερού στο δυτικό τμήμα του προαυλίου, και στην βλάστηση (καλαμιές) αμέσως έξω από τον
αναλημματικό τοίχο που οριοθετεί το προαύλιο. Περιοδικά, όγκοι βράχου παρουσιάζουν απώλεια
στήριξης και κατολισθαίνουν.
Σήμερα το κτίριο έχει εκκενωθεί και οι μαθητές εξυπηρετούνται στο όμορο Δημοτικό
Σχολείο (πρωί – απόγευμα).
Η προκαταρκτική εκτίμηση για τα αίτια δημιουργίας και τη διαδικασία εξέλιξης των ζημιών
είναι η ακόλουθη:
Τα φαινόμενα φαίνεται να έχουν σαν αφετηρία την ανερχόμενη υγροσκοπικά υγρασία του
εδάφους, αλλά η επέκτασή τους σε όσα από τις πτέρυγες του κτιρίου έχει εμφανιστεί, οφείλεται
επίσης στην αερόφερτη υγρασία και αλατότητα και στη μειωμένη επικάλυψη των οπλισμών από
σκυρόδεμα. Η έκταση και η ένταση των ζημιών υποστυλωμάτων, είναι εντονότερη στην ζώνη
υγροσκοπικής ανόδου της υγρασίας του εδάφους, αλλά σε εξωτερικά υποστυλώματα εκτείνεται σε
όλο το ύψος του κτιρίου. Στις περιμετρικές δοκούς και προβόλους παρατηρείται το ίδιο.
Άλλο αίτιο που πιθανόν να σχετίζεται με την έκταση και την ένταση των ζημιών στο κτίριο
είναι η ενδεχόμενη χρήση αδρανών μεγάλης περιεκτικότητας σε άλατα στην κατασκευή του
σκυροδέματος.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Το κτίριο αποτελείται από μονάδες του τύπου «Αθηνά» από 3 πτέρυγες 16x16m και 2
κλιμακοστάσια 4x16m.
Το κτίριο είναι 3-όροφο (ισόγειος – Α’ – Β’) χωρίς υπόγειο, πρακτικά 3 κτίρια επειδή διαχωρίζονται
με 2 αρμούς.
Ο αριθμός υποστυλωμάτων είναι
κτιριο Α
κτίριο Β
ισόγειο
20
20
Α’ όροφος
20
20
Β’ όροφος
20
20

κτίριο Γ
20
20
20
[21]
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6
6
6

κλιμακος.Σ2
6
6
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Σύνολο
60
60
Γενικό σύνολο υποστυλωμάτων
Ο αριθμός δοκών είναι
κτίριο Α
κτίριο Β
ισόγειο
19
19
Α’ όροφος
19
19
Β’ όροφος
19
19
Σύνολο
57
57
Γενικό σύνολο υποστυλωμάτων

60

18

18

κτίριο Γ
20
20
20
57

κλιμακοστ.Σ1
4
4
4
12

κλιμακος.Σ2
4
4
4
12
195

216

Το ελάχιστο πλήθος πυρηνοληψιών (καρότα, καταστροφική μέθοδος), βάσει του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
παραγρ. 3.7.1.3 είναι:
Για τα υποστυλώματα 3 πυρήνες ανά 2ο όροφο (ο κρίσιμος που είναι το ισόγειο και ο Α’ ή ο Β’),
άρα 3 κτίρια x 2 ορόφους x 3 πυρήνες = 18 πυρήνες, και κατ’ οικονομία, επειδή όλο το κτίριο
κατασκευάστηκε ταυτόχρονα, 3 πυρήνες x 2 όροφοι = 6 πυρήνες
Για τις δοκούς 3 πυρήνες ανά 2ο όροφο (ο κρίσιμος που είναι το ισόγειο και ο Α’ ή ο Β’), άρα 3
κτίρια x 2 ορόφους x 3 πυρήνες = 18 πυρήνες, και κατ’ οικονομία, επειδή όλο το κτίριο
κατασκευάστηκε ταυτόχρονα, 3 πυρήνες x 2 όροφοι = 6 πυρήνες
Συνολικά για υποστυλώματα και δοκούς 12 πυρήνες.
Για τις έμμεσες μεθόδους (κρουσιμέτρηση, εξόλκευση ήλου, υπερηχοσκόπηση – μη
καταστροφικές) βάσει του ΚΑΝ.ΕΠΕ. σχόλια παραγρ. 3.7.1.3, χρειάζεται πλήθος 2 δοκιμών ανά
γραμμικό στοιχείο (συνδυασμός των μεθόδων) σε εύλογο πλήθος στοιχείων, δηλαδή
για τα υποστυλώματα 45% x 216 υποστ. x 2 σημεία ανά στοιχείο = 195 δοκιμές,
για τις δοκούς 25% x 195 δοκοί x 2 σημεία ανά δοκό = 98 δοκιμές,
στο σύνολο 293 μη καταστροφικές δοκιμές.
Πρέπει να γίνει δοκιμή φαινολοφθαλεϊνης για τον έλεγχο του βάθους ενανθράκωσης (σε θέσεις
ανεπίχριστων στοιχείων που δεν έχουν βλάβη), συνολικά σε 12 θέσεις
Θα πρέπει να γίνουν χημικές αναλύσεις υλικών σκυροδέματος σε 4 δείγματα σκυροδέματος.
Επίσης, έλεγχος οξείδωσης σε 3 ράβδους οπλισμού από Φ14 έως Φ20, με αφαίρεση τμημάτων
ράβδων αποκλειστικά από την οροφή Α’ ή Β’ ορόφου,. δηλαδή συνολικά 12 δοκίμια.
Τέλος, να γίνει φασματογραφικός έλεγχος ή δοκιμή εφελκυσμού, πάλι από οπλισμούς από την
οροφή Α’ ή Β’ ορόφου, σε 2 τμήματα οπλισμού από Φ14 έως Φ20, δηλαδή συνολικά 8 δοκιμές.

3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πρέπει να εκτελεστούν τρεις γεωτρήσεις, να γίνει πλήρης χημική - ηλεκτροχημική ανάλυση
του υπεδάφιου νερού, και του εδάφους και να αποτυπωθεί με αξιοπιστία η στρωματογραφία και η
υδροφορία του υπεδάφους.
Η έρευνα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να χαμηλώσει ο
υδροφόρος ορίζοντας στα Β-Δ του κτιρίου και τα νερά να απομακρύνονται προς τα κατάντη ή να
αξιοποιούνται σαν νερό χρήσης.
[22]
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Επίσης πρέπει να γίνουν προτάσεις για την πρόληψη – αποφυγή μελλοντικών καταπτώσεων
όγκων βράχων.
Για τον σκοπό αυτό οι υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες ορίζονται ως εξής:
Ι. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Θα πρέπει να γίνουν 3 Καταγραφές Σημείων Εμφάνισης Νερού, 3 Μετρήσεις Σημείων
Εμφάνισης Νερού, 3 Μετρήσεις Στάθμης, 3 Δειγματοληψίες Νερού και Αποστολή στο Εργαστήριο
για Ανάλυση,
3 Χημικές Αναλύσεις Νερού και μια ερευνητική Υδρογεώτρηση βάθους 6 μέτρων. Ο Ανάδοχος
έχει υποχρέωση να παραδώσει στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Έκθεση Υδρογεωλογικής Έρευνας
σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και 1 CD-ROM με την παραπάνω έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή
(PDF) για το αρχείο της Διεύθυνσης Μελετών.
ΙΙ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

α) Εργασίες Υπαίθρου
Για τον καθορισμό της στρωματογραφίας του εδάφους θα διεξαχθούν τρεις (3) γεωτρήσεις, η
Γ1 βάθους 18 μέτρων, η Γ2 βάθους 12 μέτρων και η Γ3 βάθους 10 μέτρων, στις θέσεις που
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Προβλέπεται να γίνουν κατά την διάρκεια των γεωτρήσεων 12
δοκιμές. Οι εφαρμοστέες προδιαγραφές αναφέρονται στο ΦΕΚ 363 της 24-6-1983 (Τεχνικές
Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες). Επίσης θα πρέπει
απαραιτήτως οι γεωτρήσεις να χωροσταθμούνται και να συσχετίζονται με τα υψόμετρα των
τοπογραφικών. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν 3 αδιατάρακτα δείγματα, να γίνει διάνοιξη ενός
ερευνητικού φρέατος, και να ληφθεί 1 διαταραγμένο δείγμα από το φρέαρ.
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β) Εργαστηριακές Δοκιμές
Για τον καθορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια
παραπάνω δείγματα, ενώ για τον καθορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών θα γίνουν
εργαστηριακές δοκιμές. Προβλέπεται η διεξαγωγή κοκκομετρήσεων με κόσκινα σε 6 δείγματα, ο
προσδιορισμός φυσικής υγρασίας, φαινόμενου βάρους, ειδικού βάρους, ορίων Atterberg σε 3
δείγματα, 3 δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης 3 δοκιμές μονοδιάστασης στερεοποίησης 3 δοκιμές
υδατοπερατότητας σταθερού ύψους, 3 δοκιμές προσδιορισμού της παραμένουσας διατμητικής
αντοχής στη συσκευή άμεσης διάτμησης. Επίσης σε 3 δοκίμια θα γίνει προσδιορισμός της
περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο, σε θειικά άλατα και ιόντα και σε χλωριόντα, καθώς και
προσδιορισμός της ενεργού οξύτητας (pH). Ανάλογα με τα ευρήματα των εργασιών υπαίθρου,
ενδέχεται να μεταβληθούν ο τύπος ή/και ο αριθμός των εργαστηριακών δοκιμών, ύστερα από
πρόταση του αναδόχου καιι με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και εφ΄όσον δε γίνεται
υπέρβαση της αμοιβής που αναφέρεται στη σύμβαση. Οι εφαρμοστέες προδιαγραφές αναφέρονται
στο ΦΕΚ 70 της 8-2-1985 (Τεχνικές προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών Βραχομηχανικής και
Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής) και στο ΦΕΚ 955 της 31-12-1986 (προδιαγραφές
Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής).

γ) Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας
Μετά την διερεύνηση της στρωματογραφίας του εδάφους με τις υπηρεσίες υπαίθρου και των
χαρακτηριστικών του εδάφους από τα εργαστηριακά αποτελέσματα, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση
να παραδώσει στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Έκθεση αξιολόγησης Γεωτεχνικής Έρευνας με
γνωμάτευση θεμελίωσης σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και 1 CD-ROM με τις παραπάνω Εκθέσεις σε
ηλεκτρονική μορφή (PDF) για το αρχείο της Διεύθυνσης Μελετών. Η γεωτεχνική έρευνα πρέπει να
καταλήγει σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα για:
 Φέρουσα ικανότητα, μέτρο συμπιεστότητας και δείκτη εδάφους, με τις απαιτήσεις
του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ), του Κανονισμού από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ) και τους Ευρωκώδικες 1,2 και 8.
 Εκτίμηση για την μεταβολή των μηχανικών χαρακτηριστικών των εδαφών σε
συνάρτηση με το βάθος σύμφωνα με την προδιαγραφή Ε106/86 (ΦΕΚ 955Β/31-12-86)
και τον Ευρωκώδικα 7.
 Υδροφόρο ορίζοντα, στάθμη αυτού, ασφαλείς εκτιμήσεις για την εποχιακή
διακύμανση του ή προτάσεις για την παρακολούθησή του, αν απαιτείται.
 Συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να χαμηλώσει ο υδροφόρος ορίζοντας στα ΒΔ του κτιρίου και τα νερά να απομακρύνονται προς τα κατάντη ή να αξιοποιούνται σαν
νερό χρήσης.


Προτάσεις για την πρόληψη – αποφυγή μελλοντικών καταπτώσεων όγκων βράχων.

 Σεισμική συμπεριφορά του εδάφους θεμελίωσης σύμφωνα με τον Ελληνικό
Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ), και τους Ευρωκώδικες, κατάταξη του εδάφους.
 Εκτίμηση της εκσκαψιμότητας και των μέσων που θα χρειαστούν.
Η τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα γίνει από την Διεύθυνση Μελετών της ΚΤΥΠ ΑΕ.
Οι συντάκτες

Ι. Τζώρτζης
Πολιτικός Μηχ/κός

Ο Τμηματάρχης
Στατικών Μελετών

Γ. Γεωργίου
Γεωλόγος

Ι. Φακίνος
Πολιτικός Μηχ/κός
[24]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
ΠΡΟΣ
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Φαβιέρου 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________
ΠΟΣΟΥ 630,00€
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 630,00€ υπέρ
...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
…………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την υπηρεσία:
«Έλεγχος υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα
στο ΕΠΑΛ - Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου» (εφεξής «υπηρεσία», προεκτιμώμενης αμοιβής
31.500 € πλέον Φ.Π.Α..
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως,
καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι
κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 210 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της
και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.__________________
ΠΟΣΟΥ ……………………
Με την παρούσα σας εγγυώμεθα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το
ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας …………………………….. / Κοινοπραξίας
…………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της ……………………………….. μέχρι του ποσού των
……………… €, κατ΄ ανώτατο όριο, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων
υπογραφησομένης συμβάσεως για το έργο: «Έλεγχος υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και
Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ - Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω
σύμβαση και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία / Κοινοπραξία και τα μέλη της ατομικά και
αλληλεγγύως.
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
τρεις (3) το πολύ ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τη Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα
μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55410
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 10438
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Φιλιππάκος, Ιωάννης Φακίνος
- Τηλέφωνο: 210-5272620, 210,5272477, 210-5272445
- Ηλ. Ταχυδρομείο: filipp@ktyp.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ktyp.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): 71351100/4
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 55410
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
……………..
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την [……]
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον [……]
απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες
άλλων
οικονομικών
φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
2.

δωροδοκίαviii,ix·

3.

απάτηx·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·
5.

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α)
Ημερομηνία
της
καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
[…….]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
[30]
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxix:
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη -[……]·
-[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Εάν ναι, να αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxiv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
τις περιστάσειςxxv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
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[..........……]
συνάψει ο οικονομικός
φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
[…...........]
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν [] Ναι [] Όχι
σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή [] Ναι [] Όχι
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πληροφορίες:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Έχει
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Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων
κατά
την
παροχή
των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxx; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε., προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του
διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Έλεγχος υλικών οπλισμένου
σκυροδέματος και Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ - Γυμνάσιο Πηγαδίων
Καρπάθου»
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vi
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vii
Όπως 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).
viii
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii
Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii
Όπως ορίζεται 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 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
i
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Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xix
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xx
Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxi
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvi
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvii
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxviii
Πρβλ άρθρο 48.
xxix
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxx
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxi
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
xvii

xviii
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