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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 181147/1153
ΠΡΟ:

Ειδικι
Υπθρεςία
Διαχείριςθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Ε.Π.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 820/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:3039/30-06-2021 ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 820/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ όρων διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
τθν ανάκεςθ του ζργου: «Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο
των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του
Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5) (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5095026)» με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ
ςφμβαςθ

μζςω

καταλόγων

προμθκευτϊν-παρεχόντων

υπθρεςιϊν

*Ν.

4412/2016

,

όπωσ

τροποποιικθκε με τον Ν.4782/2021 και Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017)
όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υ.Α. 61735/02.06.2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021)+, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 59.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ. Β) Ζγκριςθ του
επιςυναπτόμενου τεφχουσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Γ) Συγκρότθςθ τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και ενςτάςεων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 05θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182969/1172/01-07-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 820/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
όρων διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου: «Σφμβουλοσ
Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ
τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό
(Αυτοκινθτόδρομοσ Α5) (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5095026)» με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων
προμθκευτϊν-παρεχόντων υπθρεςιϊν *Ν. 4412/2016 , όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4782/2021 και
Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017) όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υ.Α.
61735/02.06.2021

(ΦΕΚ

2613/Β/18.06.2021)+,

ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ

59.000,00€

μθ

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ. Β) Ζγκριςθ του επιςυναπτόμενου τεφχουσ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Γ) Συγκρότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και ενςτάςεων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 3039/30-06-2021 ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
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10. Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
12. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
13. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν»
14. Σθν αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Τ.Α. «Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ
τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ
δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».
15. Σθν υπ. αρικ. 519/ΕΤΘΤ004/04-01-2016 τροποποίθςθ τθσ υπ. αρικ. 32681/ΕΤΘΤ335/23-03-2015 (ΦΕΚ
713/Β/24-4-2015) Τπουργικισ Απόφαςθσ, με κζμα «Αναδιάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΠ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ςφμφωνα με το άρκρο 7του Ν.4314/2014 και αντικατάςταςθ τθσ αρικ.
41546/ΓϋΚΠ/281/8.12.2000 ΚΤΑ.
16. Σθν με αρικμό πρωτ. 23451/ΕΤΑ 493/24-2-2017 Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
(ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ, ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων Σεχνικισ Βοικειασ,
διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και διατιρθςθσ καταλόγων προμθκευτϊν για τθν ανάκεςθ και υλοποίθςθ ενεργειϊν
Σεχνικισ Βοικειασ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν με αρικμ. πρωτ. 61735/2-6-2021 Απόφαςθ του
Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021)
17. Σθ με αρικμ. πρωτ. 1883/20-04-2021 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και
λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)», με Κωδικό ΟΠ
5095026 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»
18. Σισ πιςτϊςεισ τθσ ΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξθσ 2021ΕΠ00110039.
19. Σισ ανάγκεσ τθσ ΕΤΔ ΕΠ ΠΔΕ και τθσ υλοποίθςθσ του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»
φμφωνα με το άρκρο 12 «Διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μζςω καταλόγου και κανόνεσ
δθμοςιότθτασ τθσ Τ.Α. 23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το
άρκρο 1 τθσ Τ.Α. 61735/2-6-2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021) ιςχφουν τα εξισ:
1. Οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ μζςω καταλόγου του παρόντοσ άρκρου αφοροφν ςε ςυμβάςεισ, με εκτιμϊμενθ αξία
ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και ςε ενζργειεσ τεχνικισ βοικειασ κατά τισ
διατάξεισ του Μζρουσ Αϋ, όπωσ εξειδικεφονται κάκε φορά ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ.
2. Για ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ιςχφουν
τα ακόλουκα: Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου για τθν εκτζλεςθ των ενεργειϊν τεχνικισ
βοικειασ του Τπουργείου ι τθσ Περιφζρειασ ι του νομικοφ προςϊπου, εκδίδεται Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία ορίηονται οι ειδικότεροι όροι, και οι προδιαγραφζσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ επίςθσ και τα κριτιρια ανάκεςθσ, θ οποία απευκφνεται ςε τρεισ τουλάχιςτον οικονομικοφσ φορείσ μεταξφ
των εγγεγραμμζνων ςτον κατάλογο.
3. τθ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ανάλογα με το ακολουκοφμενο κριτιριο ανάκεςθσ αναφζρονται με
ςαφινεια όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςχετικά με τθν οικονομικι ι/και τεχνικι προςφορά, κακϊσ και τα
ειδικότερα κριτιρια αξιολόγθςισ τουσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
1. Ζγκριςθ όρων διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου: «φμβουλοσ
Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5) (ΚΩΔ.
ΟΠ: 5095026)» με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων προμθκευτϊν-παρεχόντων υπθρεςιϊν
*Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4782/2021 και Τ.Α. 23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ
677/τ.Β’/3.03.2017) όπωσ τροποποιικθκε με τθν Τ.Α. 61735/02.06.2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021)+, ςυνολικοφ
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προχπολογιςμοφ 59.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.
2. Ζγκριςθ του επιςυναπτόμενου τεφχουσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
3. Σθ ςφςταςθ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ:
Α) τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι:
Σακτικά Μζλθ:
1. Διαμαντάκου Ελιςςάβετ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ, ωσ πρόεδροσ
2. Σηουραμάνθσ Θεόδωροσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Γ’ ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ
3. Ακαναςίου Ανδριανι, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Α’ ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ
Αναπλθρωματικά Μζλθ:
1. Μπιηάσ Κωνςταντίνοσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ, ωσ αναπλθρωτισ πρόεδροσ
2. Αςθμακοποφλου Διμθτρα, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ
3. Ροδοποφλου Νερατηία, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ
Β) Σθ επιτροπισ ενςτάςεων αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι:
Σακτικά Μζλθ:
1. Μαμαςιοφλασ Αριςτείδθσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Α’, ωσ πρόεδροσ
2. Σοξαβίδθ Μαριάννα, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2
3. Δθμθτρακόπουλοσ Αντϊνθσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1
Αναπλθρωματικά Μζλθ:
1. Πετρόπουλοσ Ακανάςιοσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2, ωσ αναπλθρωτισ πρόεδροσ
2. Παχισ Ιωάννθσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2
3. Μιχαλοποφλου Διμθτρα, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν ΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξθσ 2021ΕΠ00110039. Θ Πράξθ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ.
Θ Πρόςκλθςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
Σαρ. Γ/λζε
Σ.Θ.
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Δ-mail

: Λ.Δ.Ο. Παηξψλ-Αζελψλ 28
264 41 ΠΑΣΡΑ
: Διέλε Πνπιηάζε
: 2613/611 403
: epouliasi@mou.gr

ΠΡΟ:

1. ………………………..
2. ………………………..
3. ………………………

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο
«ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΗ ΠΓΔ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΓΟΤ ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ
(ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ Α5)»,
κε Θσδηθφ ΟΠ 5095026 κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο κέζσ Θαηαιφγνπ
Πξνκεζεπηψλ/Παξερφλησλ Τπεξεζηψλ [Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
Λ.4782/2021, θαη ηελ Τ.Α. 23451/ΔΤΑ493/24.02.2017 (ΦΔΘ 677/η.Β’/3.03.2017)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 61735/02.06.2021 (ΦΔΘ 2613/Β/18.06.2021)]
πξνυπνινγηζκνχ 59.000,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο

Ο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπηηθάο ΔιιΪδαο
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/7.6.2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΘ 4309/η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ.147/η.Α/8.8.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη
αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο
πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ
αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.
5. Σνπ Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή
Έκδοση 2η
Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
ει. 1 / 22
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

13εο Ηνπλίνπ 2012 ( ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ
Λ.3419/2005 (ΦΔΘ Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ1.
Σεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην».
Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…».
Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο15.
Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα».
Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία».
Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».
Σελ ππ’αξηζκ 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, κε ηελ νπνία
αλαθεξχρζεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη ηεο ΠΓΔ, γηα ηελ
πεξίνδν 2019-2023 θαη ην απφ 29/08/2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ απφ 1-9-2019 έσο 31-12-2023.
Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Σελ αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ 3521/Β/01.11.2016) Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε
θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β' 1822) ππνπξγηθήο
απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ
2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».
Σελ ππ. αξηζ. 519/ΔΤΘΤ004/04-01-2016 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 32681/ΔΤΘΤ335/2303-2015 (ΦΔΘ 713/Β/24-4-2015) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, κε ζέκα «Αλαδηάξζξσζε ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», ζχκθσλα κε ην
άξζξν 7ηνπ Λ.4314/2014 θαη αληηθαηάζηαζε ηεο αξηζ. 41546/Γ΄ΘΠ/281/8.12.2000 ΘΤΑ.
Σελ κε αξηζκφ πξση. 23451/ΔΤΑ 493/24-2-2017 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΘ 677/Β/3-3-2017) «Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ Σερληθήο Βνήζεηαο, δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο θαηαιφγσλ
πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο», φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 61735/2-6-2021 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ (ΦΔΘ 2613/Β/18-6-2021)
Σε κε αξηζκ. πξση. 1883/20-04-2021 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «χκβνπινο
Τπνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νδνχ ζχλδεζεο ηνπ Αγξηλίνπ κε ηελ
Ηνλία Οδφ (Απηνθηλεηφδξνκνο Α5)», κε Θσδηθφ ΟΠ 5095026 ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή
Έκδοση 2η
Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
ει. 2 / 22
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23. Σηο πηζηψζεηο ηεο ΑΔΠ 0011 κε θσδηθφ πξάμεο 2021ΔΠ00110039.
24. Σηο αλάγθεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ ΠΓΔ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»
25. Σελ κε αξηζκφ πξση. 1324/18-3-2021 απφθαζε γηα δηαηήξεζε θαη εγγξαθή ζην Θαηάινγν
Πξνκεζεπηψλ θαη Παξερφλησλ Τπεξεζηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη αλσηέξσ εηαηξείεο ζηε Θαηεγνξία Β.3. Τπεξεζίεο
πκβνχισλ
26. Σελ κε αξηζκ. πξση. ………./2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κε ζέκα: «…….»
Πξνζθαιεέ
Σνπο παξαθάησ νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ θαηάινγν ησλ
πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζίεο ηεο ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ, φπσο απηφο ηζρχεη, ζηελ θαηεγνξία
Β.3.1:
1. ……………………………………………….
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………….
λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο
γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «χκβνπινο Τπνζηήξημεο ηεο
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νδνχ ζχλδεζεο ηνπ Αγξηλίνπ κε ηελ Ηνλία Οδφ
(Απηνθηλεηφδξνκνο Α5)»
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΑΔΠ 0011 κε θσδηθφ πξάμεο 2021ΔΠ00110039.
Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη
απφ εζληθνχο πφξνπο.
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 71312000-8 (Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε θαηαζθεπαζηηθά
ζέκαηα κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ).
Πιαέζην ΑλΪζεζεο: Γηαδηθαζία επηινγήο κέζα απφ ηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ/παξερφλησλ
ππεξεζηψλ [Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α’/08.08.2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Λ.4782/2021, θαη ηελ Τ.Α. 23451/ΔΤΑΑ 493/24.02.2017 (ΦΔΘ Β’ 677/03.03.2017) θαη
Τ.Α. 23451/ΔΤΑ493/24.02.2017 (ΦΔΘ 677/η.Β’/3.03.2017) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α.
61735/02.06.2021 (ΦΔΘ 2613/Β/18.06.2021)].
Κξηηάξην ΑλΪζεζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο
ρακειφηεξεο ηηκήο.
ΓηΪξθεηα Τινπνέεζεο: Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10)
κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εθφζνλ απαηηεζεί,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ην έξγν ζα παξαδνζεί άξηην. Ζ παξάηαζε απηή δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, ε νπνία είλαη ε 30/11/2023.
Πξνϋπνινγηζκόο: 59.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ

πιένλ

ηνπ

ηζρχνληνο

ΦΠΑ,

ήηνη

73.160,00

επξψ

Ηκεξνκελέα ιάμεο ππνβνιάο πξνζθνξώλ: ……/…./2021.
Ηκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζην ΚΗΜΓΗ: ……/…./2021.
Ηκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο πξνζθνξώλ: Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
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ζηα γξαθεία ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηελ
………./……./2021. ηελ ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη
αλάδνρνη.
Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο, ππφ κνξθή εξγνιαβίαο, νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο.
Ζ πξνζθνξά ηνπ θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα έρεη ηζρχ ηξηψλ (3) κελψλ πξνζκεηξνχκελσλ απφ ηελ
επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ππνβάιιεηαη, εληφο
ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηα γξαθεία ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, Λ.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 28, ΣΘ 26442 Πάηξα.
Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ
ΓΗΑΤΓΔΗΑ), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ: www.dytikiellada.gr

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΝΔΚΣΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο (ΓΣΔ/ΠΓΔ) γηα ηε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα
κεραληθνχ γηα ην έξγν: Βειηίσζε αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νδνχ ζχλδεζεο ηνπ
Αγξηλίνπ κε ηελ Ηφληα Οδφ (απηνθηλεηφδξνκνο Α5) ζην ηκήκα ηεο Λέαο Δζληθήο Οδνχ 5α
«Αληηξξίνπ – Ησαλλίλσλ» απφ Υ.Θ. 48+300 (θπθιηθφο θφκβνο Α5, Αγξίλην θαη Αγγειφθαζηξν)
έσο ΥΘ 64+300 (είζνδνο Αγξηλίνπ γέθπξα Δξκίηζαο).
Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο κε ην παξαθάησ αληηθείκελν:
1ε ΦΑΗ: παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ εθπφλεζε ηεο απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθήο
απνηχπσζεο θαη γηα ηελ απεηθφληζε ζην ΔΓΑ ’87 ησλ νξίσλ πθηζηάκελσλ απαιινηξηψζεσλ,
αγξνηηθψλ δηαλνκψλ (αλαδαζκψλ) νξηνζεηήζεσλ πδαηνξεκάησλ θιπ
2ε ΦΑΗ: Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ εθπφλεζε ζε ζηάδην πξνκειέηεο ηεο νδνχ θαη
ησλ απαηηνχκελσλ θπθινθνξηαθψλ θφκβσλ θαη γηα ηε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή (κνξθή, είδνο,
ηχπν, γεσκεηξηθά ζηνηρεία θιπ) θαη εθηίκεζε δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ νδφ θαη ηνπο
θφκβνπο ηερληθά έξγα (ηνίρνη, νρεηνί, γεσηερληθά θιπ), πδξαπιηθά έξγα, έξγα
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, έξγα ζήκαλζεο – αζθάιηζεο -ζεκαηνδφηεζεο,
γεσινγηθέο – πδξνγεσινγηθέο – γεσθπζηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο, γεσηερληθέο εξγαζίεο
ππαίζξνπ – εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη γεσηερληθέο κειέηεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο
πξνκειέηεο.
Ο χκβνπινο ζα ππνβνεζήζεη ηελ ΓΣΔ/ΠΓΔ γηα ην πην πάλσ αληηθείκελν κε ηηο απαξαίηεηεο
ηερληθέο πεξηγξαθέο – εθζέζεηο, ηα απαηηνχκελα ζρέδηα απνηχπσζεο θαη θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδην, ηηο απαξαίηεηεο πξνζκεηξήζεηο θαη πξνυπνινγηζκνχο έξγσλ θιπ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.
ΓΛβ/1732/ΦΛ/466/19/30.01.2019 (ΦΔΘ 1047/Β/29.03.2019) ΤΑ «Δμεηδίθεπζε ηνπ είδνπο ησλ
παξαδνηεψλ ζηνηρείσλ αλά ζηάδην θαη αλά θαηεγνξία κειέηεο ζε φηη αθνξά ηα ζπγθνηλσληαθά
(νδηθά) έξγα, ηα πδξαπιηθά, ηα ιηκεληθά θαη ηα θηηξηαθά έξγα».
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππνζηήξημεο θαη ηε
πνξεία σξίκαλζεο ησλ παξεκβάζεσλ, ρσξίο αχμεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη
κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ.
2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο νξίδεηαη ζε δέθα (10)
κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εθφζνλ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί φηη ην έξγν ζα παξαδνζεί άξηην. Ζ παξάηαζε απηή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, ε νπνία είλαη ε 30/11/2023.
Γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ νκάδαο ζπλεξγαδφκελσλ
εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, κε εκπεηξία άλσ ησλ δέθα εηψλ ζε ζέκαηα ζπγθνηλσληαθψλ νδηθψλ
έξγσλ, ηερληθψλ έξγσλ, πδξαπιηθψλ έξγσλ, γεσηερληθψλ έξγσλ θαη γεσδαηηηθψλ –
θσηνγξακκεηξηθψλ – ραξηνγξαθηθψλ – θηεκαηνγξαθηθψλ – ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ.
Σα παξαδνηέα παξαδίδνληαη ζηελ ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εκεξψλ απφ ηελ
παξέιεπζε ησλ θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο ηνπ θάζε παξαδνηένπ.
Ζ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ παξαδνηέσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πέληε θπζηθά θαη δχν ειεθηξνληθά
αληίγξαθα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΠΔΠ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 2014-2020.
Ζ θάζε έθζεζε εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαηέζεθαλ απφ ηε
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη εθηειέζζεθαλ απφ ηνλ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή
Έκδοση 2η
Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
ει. 5 / 22

Σελίδα 10 από 30

ΑΔΑ: ΨΛΙΙ7Λ6-ΩΦΟ

αλάδνρν, θαηά ηελ αληίζηνηρε θάζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο.
ηελ έθζεζε απηή ζα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
1ε ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ: ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έθζεζε εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηέρεη ηελ
ππνζηήξημε – ππνβνήζεζε ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ γηα ην αληηθείκελν ηεο 1εο θάζεο. Τπνβνιή ηΫζζεξηο
κάλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
2ε ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ: ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έθζεζε εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηέρεη ηελ
ππνζηήξημε – ππνβνήζεζε ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ γηα ην αληηθείκελν ηεο 2 εο θάζεο. Τπνβνιή δΫθα
κάλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
Σα αλσηέξσ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ/επηθαηξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ εμέιημή ηνπο ζε
ζπλέρεηα ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αληίζηνηρν αίηεκα ηνπ
Αλαδφρνπ.
Πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαδνηέσλ, φπσο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ
απηψλ δελ ζα πξέπεη λα αιινηψλνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζα εμεηάδνληαη θαηά
πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή Δπίβιεςεο – Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
3. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ (59.000€) επξψ
πιένλ ΦΠΑ 24%, δειαδή ζπλνιηθφ πνζφ εβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ εμήληα επξψ
(73.160,00€) .
ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ακνηβέο θαη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ, έζησ θαη εμ επηγελφκελεο αηηίαο.
Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη: ε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο, θάζε δαπάλε
πνπ αθνξά νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζρεηηθφ κε ηηο ππεξεζίεο απηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία νπνηαζδήπνηε θχζεο, ηεο αζθάιηζεο έλαληη φισλ ησλ
αηπρεκάησλ (πξνζψπσλ, πεξηνπζηψλ θιπ) ή ππνρξεψζεσλ έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ή εμ αθνξκήο απηψλ, νη δαπάλεο πάζεο θχζεσο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο.
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ ε νπνία θαηά ην λφκν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο θαζνξίδεηαη σο εμήο:
30% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο
ηεο 1εο έθζεζεο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Σν ππφινηπν 70% ζα
θαηαβιεζεί κεηά ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 2 εο έθζεζεο εξγαζηψλ θαη
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.
4.ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηήζεηο (πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο) επηθέξεη ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο εθ κέξνπο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπλεπάγεηαη ηε ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε
απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο.
5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο παξψλ δηαγσληζκφο, δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ
147/η.Α’/08.08.2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4782/2021, θαη ηελ Τ.Α.
23451/ΔΤΑΑ 493/24.02.2017 (ΦΔΘ Β’ 677/03.03.2017) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α.
61735/02.06.2021 (ΦΔΘ 2613/Β/18.06.2021), θαη ηνπο θαησηέξσ γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο.
6. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε έληππε
κνξθή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αξγφηεξν ηελ θαηαιεθηηθή
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εκεξνκελία θαη ψξα, ήηνη κέρξη ηελ ……./……../2021 θαη ώξα ……………… ζην πξσηφθνιιν
ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
Λ.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 28, ΣΘ 26441 Πάηξα.
7. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γξαθείν
ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
Λ.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 28, ΣΘ 26441 Πάηξα ηελ ……./……./2021. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε
κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη
εθπξφζσπνί ηνπο.
8. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Ζ πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν (http://et.diavgeia.gov.gr) (ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ),
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ (www.dytikiellada.gr), ελψ απνζηέιιεηαη κέζσ
ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ζηνπο επηιεγκέλνπο απφ ην θαηάινγν νηθνλνκηθνχο θνξείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή
Έκδοση 2η
Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
ει. 7 / 22

Σελίδα 12 από 30

ΑΔΑ: ΨΛΙΙ7Λ6-ΩΦΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
1. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κφλν νη πξνζθαινχκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, νη νπνίνη είλαη
εληαγκέλνη ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ, φπσο
απηφο ηζρχεη.
2. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ)
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.1 Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε
νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε
ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη IKE (ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
θαη’ ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
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ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηώζεηο, (α) Ϋσο (ζη), ε θαηΪ ηα αλσηΫξσ, πεξένδνο απνθιεηζκνύ
δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απόθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε από ηελ
εκεξνκελέα ηεο θαηαδέθεο κε ακεηΪθιεηε απόθαζε.
2.2 ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
ή/θαη
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή
απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο»
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ)
δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄
θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
2.3 Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2Α ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4782/2021, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο.
2.4 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζΪξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο
ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
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πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ λ. 4782/2021, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
ΔΪλ ζηηο αλσηΫξσ πεξηπηώζεηο δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ ε πεξένδνο απνθιεηζκνύ κε
ακεηΪθιεηε απόθαζε, νξέδεηαη όηη απηά αλΫξρεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε από ηελ εκεξνκελέα
ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα
εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
2.5 Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.6 Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο παξαγξάθνπο 2.1, 2.2. γ) θαη 2.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη
ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη
ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε
απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
2.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ λ. 4782/2021
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2.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4782/2021, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο, ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο θνξέα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
α.
ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο
β.
δελ έρνπλ ππνβιεζεί ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο
γ.
δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή/θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο
δ.
ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο πξφζθιεζεο
ε.
δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί
αλαθέξνληαη
ζη. πεξηέρνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ή ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ζε έγγξαθα ή ζε
ειεθηξνληθφ κέζν ηεο πξνζθνξάο, εθηφο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
δ.
ππνβάιιεηαη απφ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ δελ έρεη πξνζθιεζεί ζηε δηαδηθαζία·
ε.
αθνξά ζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαη φρη ζην ζχλνιφ ηνπ
ζ.
πεξηέρεη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
η.
δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο.
3. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ, είηε απνζηέιινληαο
ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν ζηνλ ηφπν θαη θαηά ηνλ ρξφλν
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ κέξνπο 2 ηεο παξνχζαο.
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο νη πξνζθνξέο ζπλνδεχνληαη θαη απφ έγγξαθν ππνβνιήο – δηαβηβαζηηθφ
γηα πξσηνθφιιεζή ηνπο. Πξνζθνξέο πνπ πξσηνθνιιψληαη κεηά ηελ νξηζκέλε θαηά ηελ
παξνχζα πξφζθιεζε εκεξνκελία θαη ψξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ εκεξνκελία θαη ψξα
απνδεηθλχνληαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠ Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε
ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
έγθαηξα. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο
πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε.
4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε.
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο
ππνθαθέινπο:
Α. «ΤπνθΪθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνράο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 7 Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη
ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Τπνθάθειν κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη.
Β. «ΤπνθΪθεινο Σερληθά πξνζθνξΪ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα
νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 8. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα
ζηνλ Τπνθάθειν κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή
Έκδοση 2η
Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
ει. 11 / 22

Σελίδα 16 από 30

ΑΔΑ: ΨΛΙΙ7Λ6-ΩΦΟ

Γ. «ΤπνθΪθεινο Οηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο θνξέα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 9.
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ»
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σέηινο Ϋξγνπ: «ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΗ
ΠΓΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΓΟΤ ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ
(ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ Α5)»
ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 2014-2020 (Θσδ. ΟΠ: 5095026)
ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ
ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο

ΠξνγξΪκκαηνο

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ
ηειεθψλνπ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
5. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο πνπ ζα ππνβάιεη θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα
πεξηέρεη:
1. Τπεχζπλε Γήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη:
α) δελ έρεη επέιζεη θακία κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (αλ ππάξρεη κεηαβνιή πξνζθνκίδεη αληίζηνηρα ζηνηρεία)
β) κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδέρεηαη ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο, αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζην
ζχλνιφ ηνπ θαη φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο
γ) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.
2. Σν Δληαίν Δπξσπατθφ Έληππν χκβαζεο (ΔΔΔ) φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 79 ηνπ λ.
4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 27 ηνπ λ.4782/2021 Οη πξνζθέξνληεο
ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο
(Παξάξηεκα ΗΗΗ).
6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο Τπνθάθεινο Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιεη θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα πεξηέρεη φια
εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε
ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαζψο θαη ηελ χπαξμε ησλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξφληνο παξαξηήκαηνο.
7. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, λα θέξεη ηε
ζθξαγίδα ηνπ θαη λα ππνβιεζεί κέζα ζε ρσξηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζα είλαη θιεηζηφο επί πνηλή
απνθιεηζκνχ.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην έξγν ζα γίλεη ζε επξψ θαη ζα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθή ηηκή γηα ην
έξγν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη κε ηνπ ΦΠΑ), αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο.
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Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηβαξχλζεσλ
θαη δαπαλψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία νπνηαζδήπνηε θχζεο, ή ππνρξεψζεσλ έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ή εμ αθνξκήο απηψλ. Γελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα
ξεηά ζπκθσλείηαη φηη θακία αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ
ηνλ αλάδνρν.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Λνκηθψλ
Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη.
8. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα ηξεηο (3) κήλεο
απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ
αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεη
έγγξαθν εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ
απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα
απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο.
Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ
επηιερζέληνο, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά επηινγήο.
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή
κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφθεηηαη ζε απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
9. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ
ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνζθνξέο, δε δηθαηνχηαη ζε θακία
πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο έλζηαζεο θαηά ηεο απφξξηςήο ηνπο.
10. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ νξίδεηαη Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο/αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε θαηάξηηζε ηνπ
πξαθηηθνχ/θσλ αμηνιφγεζεο, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ε εηζήγεζε γηα ηελ
θαηαθχξσζε/αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γλσκνδφηεζε γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη
θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
11. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ
Σν έξγν ζα αλαηεζεί κε δηαδηθαζία επηινγήο απφ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ/παξερφλησλ
ππεξεζηψλ [Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Α΄147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ.4782/2021 θαη ηελ
Τ.Α. 23451/ΔΤΑ493/24.02.2017 (ΦΔΘ Β΄677) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α.
61735/02.06.2021 (ΦΔΘ 2613/Β/18.06.2021)], κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο.
12. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Κε ην άλνηγκα ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, ζα αλνηρζεί αξρηθά ν ππνθάθεινο
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά » ν νπνίνο ζα αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία (φπσο αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθά ηεο παξνχζαο). Όζεο πξνζθνξέο ζα
αμηνινγεζνχλ ζεηηθά σο πξνο ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά ζα ζπλερίζνπλ
κε άλνηγκα ησλ «Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ».
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Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα γίλεηαη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηεο
Δπηηξνπήο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ
αλαδφρσλ, εθφζνλ παξίζηαληαη.
Γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν
ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξίδεη φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηα πεξηερφκελα αλά θχιιν.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη
ην άξζξν 32 λ. 4782/2021.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ
ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα θεξπρζεί ν πξνζθέξσλ πνπ ζα έρεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα
ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην αλσηέξσ θξηηήξην.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ην άλνηγκα θαη ηελ αμηνιφγεζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ
έγθξηζή ηνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε απνζηέιιεηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ άζθεζε ησλ
λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Αθνινχζσο απνζηέιιεη εγγξάθσο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ηε ιίζηα κε ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεζείζαο πξνζεζκίαο. Κεηά ηελ
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο αθνινπζεί ν έιεγρφο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή, ε
νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ.
Αθνινπζεί ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ 4% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ (βι. άξζξν 21 ηνπ Λ. 4782/2021, σο ηζρχεη) απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ
θαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
13. ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ (Ϊξζξ.43 ηνπ
λ.4782/2021)
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πξνζσξηλήο θαηαθχξσζεο,
ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξώλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
λ.4782/2021, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη
γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ
έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο ΄δέθα (10) εκεξψλ αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν
αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά
έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε
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αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν
απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη
αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη
πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 27 παξάγξαθνο 5
εδάθην α΄ ηνπ Λ.4782/2021, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ηφηε «απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ» θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ
αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηφηε «απνξξίπηεηαη ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ» θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ
εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.4782/2021
ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηφηε
«απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ» θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4782/2021 θαη ην άξζξν 75 ηνπ
λ.4412/2016, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 45
ηνπ Λ.4782/2021.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
14.ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε
φζα αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην άξζξν 55 ηνπ λ.4782/2021 .
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (Δ.Δ.Δ..)
Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε
δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη εέλαη αλαξηεκΫλν α) ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά (ζε κνξθά xml) θαη β) ζε
κνξθά pdf ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
(www.pde.gov.gr).
Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Δ.Δ.Δ.. νη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξεζηκνπνηεζνχλ ηελ δηαδηθηπαθή
πχιε https://espdint.eprocurement.gov.gr φπνπ «ηειεθνξηψλνπλ» ην αξρείν ζε κνξθή xml
ηνπ Δ.Δ.Δ.. θαη ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ
δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη παξάγνπλ αξρεία ζε δχν κνξθέο: α) ηχπνπ
PDF θαη β) ηχπνπ .xml. Θαη ηα δχν απηά αξρεία ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κε ηελ πξνζθνξά
ηνπ πξνζθέξνληα.
ρεηηθέο νδεγίεο αλαθνξηθά, κε ην Δ.Δ.Δ.. κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ ηελ αθφινπζε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef
_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrlstate=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_
4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_
ministry%26_adf.ctrl-state%3D13zpfmvswl_146
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟΤ

«χκβνπινο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ ζην πιαίζην ησλ
παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νδνχ ζχλδεζεο ηνπ
Αγξηλίνπ κε ηελ Ηνλία Οδφ (Απηνθηλεηφδξνκνο Α5)», κε Θσδηθφ ΟΠ 5095026»
ηελ Πάηξα κεηαμχ ησλ:
Α. Δηδηθάο Τπεξεζέαο Γηαρεέξηζεο ΔΠ ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο (ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ) πνπ
εδξεχεη ζηελ Πάηξα, νδφο Λ.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 28 26441 (ΑΦΚ 997824337, ΓΟΤ: Α’
Παηξψλ) θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο Λεθηάξην
Φαξκάθε (ζην εμήο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»)
Β. Δηαηξείαο ……………………………………………….. πνπ εδξεχεη ζη…
…………………….. Γ.Ο.Τ. ……………………………. (ζην εμήο «ν Αλάδνρνο»).

………………….., Α.Φ.Κ.

Καη Ϋρνληαο ππόςε:








Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/7.6.2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ.147/η.Α/8.8.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη
αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο
ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.
Σνπ Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη
ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 20142020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 ( ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ Λ.3419/2005 (ΦΔΘ Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη.
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο Σνλ
Λ.4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α/23-12-2014) «γηα ηελ Γηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη



Σελ
ππ.
αξηζ.
519/ΔΤΘΤ004/04-01-2016
ηξνπνπνίεζε
ηεο
ππ.
αξηζ.
32681/ΔΤΘΤ335/23-03-2015 (ΦΔΘ 713/Β/24-4-2015) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, κε ζέκα
«Αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 7ηνπ Λ.4314/2014 θαη αληηθαηάζηαζε ηεο αξηζ.
41546/Γ΄ΘΠ/281/8.12.2000 ΘΤΑ.



Σηο πηζηψζεηο ηεο ΑΔΠ 0011 κε θσδηθφ πξάμεο 2021ΔΠ00110039.



Σε κε αξηζκ. πξση. 1883/20-04-2021 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν:
«χκβνπινο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ ζην πιαίζην ησλ
παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νδνχ ζχλδεζεο
ηνπ Αγξηλίνπ κε ηελ Ηνλία Οδφ (Απηνθηλεηφδξνκνο Α5)», κε Θσδηθφ ΟΠ 5095026 ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»
Σελ κε αξηζκ. πξση. ……………./…-…-2021 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα
ηελ αλάζεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ.




Σελ ππ' αξηζκ. πξση. …… /…….-…….-2021 απφθαζε θαηαθχξσζεο .
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ζπκθσλάζεθαλ θαη Ϋγηλαλ απνδεθηΪ ηα αθόινπζα:
ΑΡΘΡΟ 1
Αληηθεέκελν Ϋξγνπ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο (ΓΣΔ/ΠΓΔ) γηα ηε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα
κεραληθνχ γηα ην έξγν: Βειηίσζε αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νδνχ ζχλδεζεο ηνπ
Αγξηλίνπ κε ηελ Ηφληα Οδφ (απηνθηλεηφδξνκνο Α5) ζην ηκήκα ηεο Λέαο Δζληθήο Οδνχ 5α
«Αληηξξίνπ – Ησαλλίλσλ» απφ Υ.Θ. 48+300 (θπθιηθφο θφκβνο Α5, Αγξίλην θαη Αγγειφθαζηξν)
έσο ΥΘ 64+300 (είζνδνο Αγξηλίνπ γέθπξα Δξκίηζαο).
Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο κε ην παξαθάησ αληηθείκελν:
1ε ΦΑΗ: παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ εθπφλεζε ηεο απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθήο
απνηχπσζεο θαη γηα ηελ απεηθφληζε ζην ΔΓΑ ’87 ησλ νξίσλ πθηζηάκελσλ απαιινηξηψζεσλ,
αγξνηηθψλ δηαλνκψλ (αλαδαζκψλ) νξηνζεηήζεσλ πδαηνξεκάησλ θιπ
2ε ΦΑΗ: Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ εθπφλεζε ζε ζηάδην πξνκειέηεο ηεο νδνχ θαη
ησλ απαηηνχκελσλ θπθινθνξηαθψλ θφκβσλ θαη γηα ηε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή (κνξθή, είδνο,
ηχπν, γεσκεηξηθά ζηνηρεία θιπ) θαη εθηίκεζε δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ νδφ θαη ηνπο
θφκβνπο ηερληθά έξγα (ηνίρνη, νρεηνί, γεσηερληθά θιπ), πδξαπιηθά έξγα, έξγα
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, έξγα ζήκαλζεο – αζθάιηζεο -ζεκαηνδφηεζεο,
γεσινγηθέο – πδξνγεσινγηθέο – γεσθπζηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο, γεσηερληθέο εξγαζίεο
ππαίζξνπ – εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη γεσηερληθέο κειέηεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο
πξνκειέηεο.
Ο χκβνπινο ζα ππνβνεζήζεη ηελ ΓΣΔ/ΠΓΔ γηα ην πην πάλσ αληηθείκελν κε ηηο απαξαίηεηεο
ηερληθέο πεξηγξαθέο – εθζέζεηο, ηα απαηηνχκελα ζρέδηα απνηχπσζεο θαη θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδην, ηηο απαξαίηεηεο πξνζκεηξήζεηο θαη πξνυπνινγηζκνχο έξγσλ θιπ ζχκθσλα κε ηελ
αξηζκ. ΓΛβ/1732/ΦΛ/466/19/30.01.2019 (ΦΔΘ 1047/Β/29.03.2019) ΤΑ «Δμεηδίθεπζε ηνπ
είδνπο ησλ παξαδνηεψλ ζηνηρείσλ αλά ζηάδην θαη αλά θαηεγνξία κειέηεο ζε φηη αθνξά ηα
ζπγθνηλσληαθά (νδηθά) έξγα, ηα πδξαπιηθά, ηα ιηκεληθά θαη ηα θηηξηαθά έξγα».
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππνζηήξημεο θαη ηε
πνξεία σξίκαλζεο ησλ παξεκβάζεσλ, ρσξίο αχμεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη
κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
Γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ νκάδαο ζπλεξγαδφκελσλ
εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, κε εκπεηξία άλσ ησλ δέθα εηψλ ζε ζέκαηα ζπγθνηλσληαθψλ νδηθψλ
έξγσλ, ηερληθψλ έξγσλ, πδξαπιηθψλ έξγσλ, γεσηερληθψλ έξγσλ θαη γεσδαηηηθψλ –
θσηνγξακκεηξηθψλ – ραξηνγξαθηθψλ – θηεκαηνγξαθηθψλ – ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ.
Σα παξαδνηέα παξαδίδνληαη ζηελ ΔΤΓΔΠ ΠΓΔ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εκεξψλ απφ ηελ
παξέιεπζε ησλ θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο ηνπ θάζε παξαδνηένπ.
Ζ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ παξαδνηέσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πέληε θπζηθά θαη δχν ειεθηξνληθά
αληίγξαθα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΠΔΠ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 2014-2020.
Ζ θάζε έθζεζε εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαηέζεθαλ απφ ηε
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη εθηειέζζεθαλ απφ ηνλ
αλάδνρν, θαηά ηελ αληίζηνηρε θάζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο. ηελ έθζεζε απηή ζα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
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1ε ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ: ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έθζεζε εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηέρεη ηελ
ππνζηήξημε – ππνβνήζεζε ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ γηα ην αληηθείκελν ηεο 1 εο θάζεο. Τπνβνιή ηΫζζεξηο
κάλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
2ε ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ: ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έθζεζε εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηέρεη ηελ
ππνζηήξημε – ππνβνήζεζε ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ γηα ην αληηθείκελν ηεο 2εο θάζεο. Τπνβνιή δΫθα
κάλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
Σα αλσηέξσ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ/επηθαηξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ εμέιημή ηνπο ζε
ζπλέρεηα ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο ΓΣΔ/ΠΓΔ πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αληίζηνηρν αίηεκα ηνπ
Αλαδφρνπ.
Πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαδνηέσλ, φπσο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ
απηψλ δελ ζα πξέπεη λα αιινηψλνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζα εμεηάδνληαη θαηά
πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή Δπίβιεςεο – Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ……………. κήλεο κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
Αξκφδην φξγαλν, ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ
παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ ηνπ, είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην θάζε παξαδνηέν θαη θάζε πηζαλή ηξνπνπνίεζε
απηνχ ζε θπζηθή θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
Γηα θάζε παξαδνηέν, ε Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ζπληάζζνληαο
Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ, εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ, ζην νπνίν ζα δηαηππψλεηαη ην εκπξφζεζκν ή κε ηεο παξάδνζήο ηνπ, θαζψο
εθφζνλ πξνθχπηνπλ θαη νη ηπρφλ δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο, παξαιείςεηο ή αδπλακίεο απηνχ. Ο
Αλάδνρνο νθείιεη λα ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζηα παξαδνηέα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θάζεο εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαβίβαζεο ηνπ
Πξσηνθφιινπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηα παξαδνηέα θαη ζε πεξίπησζε
ζπκκφξθσζεο ζπληάζζεη Πξαθηηθφ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ησλ Παξαδνηέσλ. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα δψζεη λέα ηειηθή πξνζεζκία 5 εξγαζίκσλ εκεξψλ, γηα ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Σν Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θάζε παξαδνηένπ δηαβηβάδεηαη απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail).
Οη εκεξνκελίεο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ είλαη απηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε ή
νξίδνληαη απφ πξαθηηθά ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δηνξζψζεσλ ελφο παξαδνηένπ, δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ηνλ
Αλάδνρν ελ γέλεη σο αηηία θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ επφκελνπ παξαδνηένπ, εθηφο εάλ έηζη
θξηζεί θαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ.
Σν έξγν παξαιακβάλεηαη νξηζηηθά, κεηά ηελ πιήξε θαη πξνζήθνπζα νινθιήξσζή ηνπ. Ζ
Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΗ
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………… επξώ (………..,00€)
κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α., άηνη ζπλνιηθνύ ύςνπο ………………………….
(………….) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ
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έξγνπ ηεο ΑΔΠ0011 κε θσδηθφ 2021ΔΠ00110039 θαη ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ
άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «ΣΔΥΛΗΘΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΣΠΑ», ηνπ Π.Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα» 2014 – 2020.
ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ακνηβέο θαη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο ΔΤΓ ΔΠ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, έζησ θαη
εμ επηγελφκελεο αηηίαο. Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη ν
Αλάδνρνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία νπνηνζδήπνηε θχζεο,
ηεο αζθάιηζεο έλαληη φισλ ησλ αηπρεκάησλ (πξνζψπσλ, πεξηνπζηψλ, θιπ.) ή ππνρξεψζεσλ
έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ή εμ αθνξκήο απηψλ.
Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ ε νπνία θαηά ην λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
Ο Αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα
ξεηά ζπκθσλείηαη φηη θακία αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δε ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί
απφ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ξεηά δειψλεη φηη παξαηηείηαη απ’ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηα άξζξα 388, 696 θαη 697 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Η θαηαβνιά ηεο ακνηβάο ζηνλ Αλάδνρν θαζνξίδεηαη σο εμήο:
30% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο
ηεο 1εο έθζεζεο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Σν ππφινηπν 70% ζα
θαηαβιεζεί κεηά ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 2 εο έθζεζεο εξγαζηψλ θαη
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.
Γηα ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο, ν Αλάδνρνο εθδίδεη Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ.
Ζ θαηαβνιή ησλ σο άλσ πιεξσκψλ ζα γίλεηαη ζην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ ή λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν ηξίην (πξνζθφκηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ ή αθξηβνχο αληηγξάθνπ
πξαθηηθνχ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα).
Ο Αλάδνρνο ζπκθσλεί, ε πξνζεζκία ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα αλαζηέιιεηαη θαζφζνλ ρξφλν
δελ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ
Ωο εγγχεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε ηελ κε
αξηζκφ …………………………….. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ………………………….. ,χςνπο …………………… επξψ (
,00€), ε νπνία απνηειεί ην 4% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ,
θαη ε νπνία ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε
φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εηο νπδεκία επηβάξπλζε ζα
ππνβιεζεί ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο επηζηξνθήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ
θαζπζηέξεζεο ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ή κε έγθαηξεο αλαδήηεζεο απηήο απφ ηνλ Αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο, ζα πιεξνί φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε απηή θαη ζα ζηεξείηαη νπνησλδήπνηε ειαηησκάησλ θαη φηη ζα
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγίεο, απνηειέζκαηα θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο
πξνδηαγξάθεθαλ ή επηηξέπεηαη λα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ
Αλάδνρν.
Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ Παξαδνηέσλ θαη ην ρξφλν
παξάδνζεο ηνπο, έρεη ν Αλάδνρνο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο
βίαο. ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ν φξνο ‘αλσηέξα βία’ λνείηαη φηη πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο
πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Θψδηθα ζπληζηνχλ θαηαζηάζεηο αλσηέξαο βίαο
θαη νη νπνίεο πξνθαινχλ θαζπζηέξεζε ή θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.
2. Οζάθηο ν Αλάδνρνο, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, θσιχεηαη ή θαζπζηεξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα, αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζή ηνπ γηα
εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ Έξγνπ θαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξαηείλεηαη γηα φζν ρξφλν
ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε θαηάζηαζε αλσηέξαο βίαο.
ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ηελ χπαξμε ηέηνηαο θαηάζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο είθνζη
(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Οπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, αθχξσζε, παξαίηεζε ή κεηαβνιή φξσλ ηεο
παξνχζεο δε ζα είλαη ηζρπξή, παξά κφλνλ εάλ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο
ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε απηήο, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθφηεηα θαη λα κε γλσζηνπνηεί ή αλαθνηλψλεη ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έγγξαθα ή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε
γλψζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, φπσο
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα.
Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε ρξεζηκνπνηήζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα άιιν
έξγν θαη λα κελ θνηλνπνηήζεη, δεκνζηεχζεη κέξνο ή ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη, ρσξίο
ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Όιεο νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο είλαη νπζηψδεηο θαη ππνρξεσηηθέο, νπνηαδήπνηε δε παξαβίαζή
ηνπο ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη έπεηηα απφ ζρεηηθή έγγξαθε
εηδνπνίεζε θαη κεηά ηελ πάξνδν επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν δε κπνξεί λα ππεξβεί
ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΔΚΥΧΡΗΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ
Θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δε δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα
ζχκβαζε ή κέξνο απηήο θαη/ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαη/ή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ
απηήλ, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ εηέξνπ ζπκβαιινκέλνπ.
ΑΡΘΡΟ 13
ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Θαζ’ χιελ αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα
νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα
Παηξψλ.
Απηά ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, πνπ
θαηαξηίζηεθε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα θαη ππνγξάθεθε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Η ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ

22
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή
Έκδοση 2η
Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
ει. 22 / 22
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. και ςτθν κα Πουλιάςθ Ελζνθ – Προϊςταμζνθ τθσ Μονάδασ Γϋ:
Οργάνωςθσ – Τποςτιριξθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για
παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 3039/30-06-2021 ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου:
«φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για
τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό
(Αυτοκινθτόδρομοσ Α5) (ΚΩΔ. ΟΠ: 5095026)» με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων
προμθκευτϊν-παρεχόντων υπθρεςιϊν *Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4782/2021 και
Τ.Α. 23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017) όπωσ τροποποιικθκε με τθν Τ.Α.
61735/02.06.2021

(ΦΕΚ

2613/Β/18.06.2021)+,

ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ

59.000,00€

μθ

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.

Β) Εγκρίνει το επιςυναπτόμενο τεφχοσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, όπωσ αναλυτικά
περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) υγκροτεί: 1) τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι :
Σακτικά Μζλθ
1.

Διαμαντάκου Ελιςςάβετ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ, ωσ πρόεδροσ

2.

Σηουραμάνθσ Θεόδωροσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Γ’ ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ

3.

Ακαναςίου Ανδριανι, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Α’ ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ

Αναπλθρωματικά Μζλθ
1.

Μπιηάσ Κωνςταντίνοσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ, ωσ αναπλθρωτισ πρόεδροσ

2.

Αςθμακοποφλου Διμθτρα, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ

3.

Ροδοποφλου Νερατηία, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1 ΕΤΔΕΠ ΠΔΕ

2) τθν επιτροπι ενςτάςεων, αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι:
Σακτικά Μζλθ
1.

Μαμαςιοφλασ Αριςτείδθσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Α’, ωσ πρόεδροσ

2.

Σοξαβίδθ Μαριάννα, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2
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3.

Δθμθτρακόπουλοσ Αντϊνθσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1

Αναπλθρωματικά Μζλθ
1.

Πετρόπουλοσ Ακανάςιοσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2, ωσ αναπλθρωτισ πρόεδροσ

2.

Παχισ Ιωάννθσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2

3.

Μιχαλοποφλου Διμθτρα, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β1

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν ΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξθσ 2021ΕΠ00110039. Η
Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και από
εκνικοφσ πόρουσ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ
Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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