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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «ΈρευναΑξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο
της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας
Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας
Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010
3. Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-032015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 7του
Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.
5. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 20142020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
6. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 3940/6-10-2017 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΈρευναΑξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο
πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα
Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
8. τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2017ΕΠ00110025
9. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
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10. Το ΑΠ 4293/1-11-2017 έγγραφο της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Πρ/τος της Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδος με το οποίο επιτρέπει τη χρήση του μητρώου προμηθευτών και παροχής υπηρεσιών
της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας, ως δικαιούχου ενεργειών Τεχνικής
Βοήθεια,ς για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5009842.
11. Το γεγονός ότι στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνεται και η Εταιρεία ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε. στις Κατηγορίες Β.2:
Εκπόνηση μελετών –εμπειρογνωμοσυνών- ερευνών και Β.3: Υπηρεσίες Συμβούλων.
12. Την 203/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος με την
οποία ενέκρινε τον τρόπο ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών και εξουσιοδότησε την
Οικονομική Επιτροπή και εμάς για την προώθηση της σχετικής διαδικασίας.
13. Την 48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία ενέκρινε την
πρόσκληση της Εταιρείας ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε προκειμένου να υποβάλει προσφορά για την
υλοποίηση της πράξης
«Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της
αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές
στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με
κωδικό MIS 5009842 και όρισε επίσης την Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης της
προσφοράς της αναφερόμενης Εταιρείας.
14.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε την ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε, Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, 11473, Αθήνα, η οποία είναι
εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β.2:
Εκπόνηση μελετών –εμπειρογνωμοσυνών- ερευνών και Β.3: Υπηρεσίες Συμβούλων.
να υποβάλει προσφορά για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο
σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες
χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας»
με κωδικό MIS 5009842
Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό
της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές,
στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842.

Οι όροι, το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου έχουν ως εξής :
1. ANTIKEIMENO ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του Τεχνικού συμβούλου θα είναι η υποστήριξη και η υποβοήθηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στη βελτίωση της προσβασιμότητας της
Επαρχιακής Οδού 01 Κατακόλου – Πύργου.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των χαρακτηριστικών οδικής ασφάλειας και η ανάδειξη –
εξωραϊσμός του περιαστικού τμήματος Αγ. Ιωάννης – Πύργος με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου,
διαδρόμου περιπάτου, φύτευση και ηλεκτροφωτισμό. Η οδός εξυπηρετεί τη σύνδεση του λιμένα
Κατακόλου με το Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία. Παράλληλα εξυπηρετεί λειτουργίες πρόσβασης
στους οικισμούς Σκουροχώρι – Γρανιτσέϊκα – Βυτινέϊκα και τη πυκνοκατοικημένη παραλιακή ζώνη
Κατακόλου – Πύργο.
Στη περιοχή του Αγ. Ιωάννη προβλέπεται άμεσα η υλοποίηση του ενταγμένου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ -ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», συνεπώς η Επαρχιακή Οδός 01 με
το νέο σχεδιασμό θα εξυπηρετείται από το υφιστάμενο τμήμα Κατάκολο - Αγ. Ιωάννης και τη νέα
Παράκαμψη. Το δεύτερο τμήμα Άγιος Ιωάννης – Πύργος με το νέο σχεδιασμό υποβαθμίζεται
λειτουργικά προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα το περιαστικό του χαρακτήρα.
Στο υπεραστικό της τμήμα από το Κατάκολο μέχρι τον Αγ. Ιωάννη η Επαρχιακή Οδός 01 διαθέτει
τέσσερις (4) λωρίδες κυκλοφορίας (δύο ανά κατεύθυνση) με πολύ ευθυτενή χάραξη που επιτρέπει
την ανάπτυξη πολύ υψηλών ταχυτήτων (άνω των 100 χλμ/ώρα) . Περιλαμβάνει έξι (6) ισόπεδους
κόμβους προς γειτονικούς οικισμούς και αρκετές προσβάσεις μικρών οδών και οικιών –
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εγκαταστάσεων. Τα προβλήματα οδικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα έντονα στους κόμβους αλλά και
στο υπόλοιπο τμήμα όπου παρατηρούνται εκτροπές οχημάτων .
Στο περιαστικό της τμήμα Αγ. Ιωάννης – Πύργος διαθέτει δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας με ευρύ
κατάστρωμα 10,50μ. και διαμορφώσεις πεζοδρομίων εκατέρωθεν πλάτους 4,0μ. Περιλαμβάνει
πέντε (5) διασταυρώσεις με κύριες δημοτικές οδούς και πολλαπλές προσβάσεις μικρότερων οδών
και οικιών κυρίως στα τελευταία 2χλμ προς Πύργο.
Η μελέτη που θα συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας στα δύο τμήματα στοχεύει στη
βελτίωση των χαρακτηριστικών οδικής ασφάλειας και την ανάδειξη – εξωραϊσμό του περιαστικού
τμήματος με κατασκευή ποδηλατοδρόμου – διαδρόμου περιπάτου – φύτευση - ηλεκτροφωτισμό.
Η μεθοδολογία εκπόνησης και τα εργαλεία διαχείρισης των θεμάτων οδικής ασφάλειας απαιτούν
την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας από ειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο
που θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των προβλημάτων και στην επιλογή των κατάλληλων μέτρων
κυκλοφοριακού σχεδιασμού και παρεμβάσεων ανάδειξης , αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή ,
προκειμένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας και οικονομίας του έργου . Παράλληλα ο
σύμβουλος θα υποστηρίξει την παρακολούθηση ,τον έλεγχο της επάρκειας και πληρότητας των
μελετών που αφορούν στο έργο.
1.1 Ελάχιστες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
Ο εξειδικευμένος σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στις ακόλουθες
κατηγορίες παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών :
1. Τοπογραφικές Μελέτες
2. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
3. Συγκοινωνιακές Μελέτες
4. Μελέτες Ηλεκτροφωτισμού
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης καλείται να υποβάλει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
έκθεση:
 διερεύνησης και αξιολόγησης προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο οδικό τμήμα ΚατάκολοΑγ. Ιωάννης,
 αξιολόγησης υφιστάμενης υποδομής και προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο οδικό τμήμα
Αγ. Ιωάννης-Πύργος
 εναλλακτικών σεναρίων σχεδιασμού ανά κατηγορία οδικού τμήματος – καθορισμός ζωνών
ταχυτήτων και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης.
Ταυτόχρονα ο Σύμβουλος θα υποβάλλει έκθεση/αναφορά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τα
οποία θα τεκμηριώνεται ότι οι σχετικές μελέτες, που εκπονούνται για τη βελτίωση των συνθηκών
οδικής ασφάλειας της εν λόγω οδού:
 είναι σύμφωνες με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες,
που ισχύουν κατά το χρόνο εκπόνησης των μελετών, καθώς και επαρκείς για όλες τις
αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 είναι επαρκείς ποσοτικά και ποιοτικά .
 έχουν διερευνηθεί επαρκώς εναλλακτικές λύσεις και ότι η προτεινόμενη λύση, στις
σχετικές μελέτες, είναι η βέλτιστη από πλευράς τεχνικής, κόστους και χρόνου
κατασκευής.
Τέλος, ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης θα υποβοηθήσει την υπηρεσία στην πλήρη τεκμηρίωση
και επάρκεια του φακέλου του έργου ώστε να καταστεί δυνατή η προσπάθεια χρηματοδότησης του
από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Σε περίπτωση που οι σχετικές μελέτες δεν είναι σύμφωνες με τα ανωτέρω, ο Σύμβουλος
Τεχνικής Υποστήριξης θα επισημαίνει τις αναγκαίες και απαραίτητες τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις που απαιτούνται να γίνουν στις μελέτες.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες με έναρξη την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Η διάρκεια του Έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του
Αναδόχου κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του
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συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις
περιστάσεις εκτέλεσης αυτού. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος επί
του υπολοίπου ποσού.
Η διάρκεια του Έργου μπορεί να παραταθεί χρονικά, μέχρι τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, χωρίς
αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου και της συνολικής αμοιβής. Η παράταση χορηγείται
από την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και με αντίστοιχη ενημέρωση του
αναδόχου, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(39.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό 2017ΕΠ00110025 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, έστω και εξ
επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο
Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, της
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων. έναντι
τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν προβλέπεται
αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα
αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ με την υποβολή του παραδοτέου
όπως θα εξειδικεύεται στη σχετική σύμβαση, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/16,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και τη πληρωμή.
5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Σε όλες τις
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με
τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία,προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
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5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
6) Οικονομικός φορέας στη στελέχωση του οποίου περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες
που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές
παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δ.Ε : www.pde.gov.gr
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Διοικητήριο, Α΄ όροφος- 2ος όροφος, Πύργος 27100, μέχρι την
Παρασκευή 2/2/2018 και ώρα 11.00πμ με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η
λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου
και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα
συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος. Η
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ,
Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά
θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα.
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και τα περιεχόμενα του
φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
(β) ένας (υπο)φάκελοςμε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «ΟικονομικήΠροσφορά».
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» ο προσφέρων προσκομίζει κατά
την υποβολή της προσφοράς τους:
α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει.
I. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού
προσώπου
II. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου
φυσικού / νομικού προσώπου, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από
τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος – μέλος
εγκατάστασής τους.
III. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου
φυσικού / νομικού προσώπου.
IV. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του
ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τον
προσφέροντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του αρθρ 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), με την οποία θα
δηλώνεται ότι: (α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
των οποίων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα, (β) η υποβαλλόμενη προσφορά
καλύπτει το σύνολο του έργου, (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή
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και ακριβή, (δ) σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και πριν την υπογραφή της σύμβασης
δεσμεύεται να προσκομίσει i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Πιστοποιητικό
Φορολογικής Ενημερότητας, iii. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και
iv. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου « Τεχνική Προσφορά»
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:
α) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το
έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
β) Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.
γ) Ομάδα έργου.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφοράς των τριάντα εννιά χιλιάδων ευρώ
(39.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ή σαράντα οχτώ χιλιάδες και τριακόσια
εξήντα ευρώ (48.360,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του
έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και
εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά
συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον
ανάδοχο. Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ
ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή
στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι
δεν έχει παραταθεί.
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την
οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα, θα
εκδοθεί απόφαση ανάθεσης του έργου. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή
της θα κληθεί ο Ανάδοχος για υποβολή Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό
5% του συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή
του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016.
Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής καθώς και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών
που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας προκήρυξης και τη διαπίστωση της εγκυρότητάς
τους θα κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.
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11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 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 αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση και παραλαβή της αξιολόγησης και για την διασφάλιση της ποιότητας
των παραδοτέων θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα αποτελείται
από στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Αν η επιτροπή
παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν
οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Γεωργιόπουλος Γεώργιος
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