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Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

122
Περίληψη
Έγκριση του φακέλου και του σχεδίου των
όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παράγ. 2
στ του άρθρου 10 του Ν. 3316/05
και με
τρόπο επιλογής την καλύτερη οικονομική
προσφορά στην μελέτη «Μελέτη στατικής
επάρκειας
&
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων
κολυμβητικής
δεξαμενής
Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25602/15-06-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Απόστολος Αγκόρτζας
5.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
6. Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της
την υπ΄αριθ.24161/08-06-2015 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία
έχει ως εξής: Έγκριση στην μελέτη «Μελέτη στατικής επάρκειας &
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου
Ξάνθης» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 29.855,40 € (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α).
α)
του φακέλου του έργου
β)
των όρων του σχεδίου της πρόσκλησης με τήρηση της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς την δημοσίευση σχετικής προκήρυξης , όπως προβλέπεται στην
παρ. 2 στ του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις.»
και με τρόπο επιλογής την καλύτερη από οικονομική άποψη προσφορά.
α) Η σύνταξη του φακέλου του έργου προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3316/2005 ,
και η έγκριση του απαιτείται από την παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
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Περιλαμβάνει το τεύχος των τεχνικών δεδομένων (σχέδια, τεχνικά δεδομένα, Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων, την
τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου, και την
απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών ,
καθώς επίσης και την προεκτιμώμενη αμοιβή κατασκευής του έργου)
β) Σύμφωνα με την παράγραφο 2στ του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 , «Επιτρέπεται η
χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:» παράγραφος στ: «Όταν συντρέχει επείγουσα
περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι
30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση του
αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδρομή της επείγουσας περίπτωσης
και σχετική αναγγελία με τα κρίσιμα στοιχεία της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος
κ.λπ.), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν την υπογραφή. Η καθορισμένη από την υπηρεσία
προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του
αναδόχου. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες
αρχές κατ' έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του
τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών. Συμβάσεις που
συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν
παράγουν έννομα αποτελέσματα.»
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων με τα αριθμ. Νο 4/4-6-2015 (θέμα 1ο)
γνωμοδότησε υπέρ της ανάθεσης της μελέτης με εφαρμογή της διαδικασία 2 στ του
άρθρου 10 του ν. 3316/2005.
Το κολυμβητήριο με το Π.Δ 650/1970 «Περί κολυμβητηρίων» (ΦΕΚ
175/.27-8-1970) θεωρείται ως νομίμως ιδρυθέν και λειτουργών
ως Εθνικό
Κολυμβητήριο Ξάνθης.
Η μελέτη αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και την μελέτη των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου του Δήμου Ξάνθης.
Λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων, της ελλιπούς συντήρησης,
του έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος αλλά και βανδαλισμών που υπέστη παλαιότερα
το κτήριο, εντοπίζονται φθορές στο υδραυλικό δίκτυο ανακυκλοφορίας του νερού, σε
καλύψεις του κτίσματος και σε ειδικά σημεία του φέροντα οργανισμού.
Επιπλέον, λόγω του μεγέθους της δεξαμενής, το ενεργειακό κόστος λειτουργίας της
είναι υψηλό, με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του κολυμβητηρίου για
μεγάλες χρονικές περιόδους.
Οι οιονδήποτε είδους παρεμβάσεις προϋποθέτουν την έκδοση Έγκρισης και ¨Άδειας
Δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης. Η διαδικασία της αδειοδότησης
θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4030/ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011.
Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Ξάνθης με την δήλωση 2824840/23-1-20015 έχει
κάνει την υπαγωγή των αυθαίρετων κτιρίων και εγκαταστάσεων στην παρ. 1θ του
άρθρου 16 του ν. 4178/2013.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4178/2013
απαιτείται η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του δομήματος, καθώς επίσης η
περιγραφή και διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 36.722,14 € εκ των οποίων η
29.855,40 € η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, και 6.866,74 € η δαπάνη
ΦΠΑ.
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Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι την έγκριση
α)
του φακέλου του έργου
β)
των όρων του σχεδίου της πρόσκλησης με τήρηση της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς την δημοσίευση σχετικής προκήρυξης , όπως προβλέπεται στην
παρ. 2 στ του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις.»
και με τρόπο επιλογής την καλύτερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 10 παρ.2στ του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.»
2. Την υπ΄αριθ. 24161/08-06-2015 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει το φάκελο του έργου Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης συνολικής προεκτιμώμενης
αμοιβής 29.855,40€ (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α).
2. Καταρτίζει τους όρους του σχεδίου της πρόσκλησης με τήρηση της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, όπως προβλέπεται
στην παρ.2 στ του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων
Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» και με τρόπο επιλογής την καλύτερη από οικονομική άποψη προσφορά
ως εξής:
ΜΕΛΕΤΗ:
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 29.855,40 € (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α) .
«Ο Ρ Ο Ι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ»
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
προσκαλεί
σε διαπραγμάτευση με κλειστή διαδικασία
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
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προεκτιμώμενης αμοιβής 29.855,40 € (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α) που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την
ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση στους ενδιαφερομένους και με τους
όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
κάθε προσκαλούμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή
1.1 Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Ξάνθης .
Εργοδότης-Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ξάνθης .
Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης .
Οδός
:
Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ.Κωδ
:
67100
Τηλ.
:
2541350805
Telefax
:
2541076064
E-mail1
:
program@cityofxanthi.gr
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει τη διαπραγμάτευση είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης , στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ξάνθης, στη Στέγη Πολιτισμού “Κ. ΜΠΕΝΗΣ”, 4 ος όροφος, πλατεία Διοικητηρίου, 67100
Ξάνθη, στις …………….…….. ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00
π.μ..
Η μεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ΄ εφαρμογή των κειμένων
διατάξεων, ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της
παρούσας Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση ή της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία
αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να ενημερώσει
σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
1.3 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση,
οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:
α- Ενδιαφερόμενος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα προσκληθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή να λάβει μέρος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
β- Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος, που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, δηλαδή η
μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
γ- Τεύχη διαγωνισμού: περιγραφόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, τεύχη που μετά
την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
δ- Επιτροπή : Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το
άρθρο 21 του ν. 3316/05.
Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
2.1

Η παρούσα προκήρυξη και ο φάκελος του έργου που την συνοδεύει αποστέλλονται από τον
Δήμο Ξάνθης στους προσκαλούμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Η παραλαβή του

φακέλου του έργου γίνεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία
συνοδεύουν.

ΑΔΑ: ΩΨΔΚΩΚ8-ΚΡΞ

2.2

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το “φάκελο του έργου” που
βρίσκεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων
του, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τρεις ημέρες πριν από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι τις ……………………………………..
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, επισκεπτόμενοι την
Υπηρεσία για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη ή σχέδια σε σχέση με το προς
ανάθεση αντικείμενο, μετά από συνεννόηση.

2.3

Πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου.
Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 4 του ν. 3316/05:
1. Τεύχος Τεχνικών δεδομένων - Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου
2. Πρόγραμμα των απαιτουμένων μελετών και υπηρεσιών
3. Τους όρους πρόσκλησης του παρόντος τεύχους
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής– Υποβολή φακέλου
3.1

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν
με τρόπο συμβατό προς τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, μέσα στην
προθεσμία του άρθρου 13 της παρούσας Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση ‘’φάκελο
συμμετοχής’’. Οι περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης
επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα Πρόσκληση. Ο ‘’φάκελος συμμετοχής’’ κάθε
Διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει τους εξής δύο (2) επιμέρους κλειστούς φακέλους:
α- φάκελο “Δικαιολογητικών Συμμετοχής”
β- φάκελο ”Οικονομικής Προσφοράς”.
Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 22 της
παρούσας.
Επί όλων των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α- ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής,
β- ο τίτλος της Σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
γ- η επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου.
Σημειώνεται επίσης η φράση «να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή» και γίνεται
αναφορά στο περιεχόμενό του.

3.2

Οι ‘’φάκελοι συμμετοχής’’ υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τη διαπραγμάτευση, το αργότερο μέχρι την
προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 13. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνονται
δεκτοί διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συνοδευόμενη με το
φάκελο συμμετοχής, η οποία θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Υπηρεσία δεν φέρει
ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών.
Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών
τους.

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις
4.1

Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 13 της παρούσας, οπότε η
Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο
Πρωτόκολλο.
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4.2

Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ΄ αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση του
φακέλου συμμετοχής και την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο
κατά το άρθρο 3.1, αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής, καθώς και τους
περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των “Δικαιολογητικών
Συμμετοχής” όλων των διαγωνιζομένων, μονογράφει το περιεχόμενό τους και ελέγχει για
κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή:
α- την πληρότητα του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” κατά το άρθρο 22
β- το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17
γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 18

4.3
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” όλων των
διαγωνιζομένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με την
αρίθμηση των φακέλων, η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε πτυχίου, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η Πρόσκληση σε
Διαπραγμάτευση. Κατόπιν η Επιτροπή αποσφραγίζει τις ‘’Οικονομικές Προσφορές’’ των
διαγωνιζομένων, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενο τους στο Πρακτικό Ι.
Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή:
α) δεν παραβιάζουν τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με
την αμοιβή των μελετών, που ανατίθενται, ήτοι: την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ α/οικ/1161/15-72005 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
β) «Καθορισμός του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών
γ) οι τιμολογούμενες ποσότητες του φυσικού αντικειμένου βρίσκονται σε αντιστοιχία με το
αντικείμενο της μελέτης, όπως αυτό προσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισμού, που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας και
δ) είναι συντεταγμένες όπως ορίζει η παρ. 22.3 της παρούσας.
Ύστερα από τη βαθμολόγηση των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή
προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καταγράφει τις
ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό Ι.
Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισμού
των διαγωνιζομένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στη
διαπραγμάτευση και τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει τη διαπραγμάτευση. Σχετική ανακοίνωση
υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην οποία αναγράφεται η ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται
αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους.
Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις
αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του
Προέδρου για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή
της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται μνεία στο Πρακτικό Ι της
Επιτροπής.
4.4

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι
και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 της παρούσας.

4.5

Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να
“αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου
“Δικαιολογητικών Συμμετοχής” μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” νοείται
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η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως
“συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον
αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών
Συμμετοχής” τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η «Οικονομική
Προσφορά» των διαγωνιζομένων διορθώνεται και συμπληρώνεται από την Επιτροπή,
εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.3.
4.6

Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για
τη διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και
της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, γίνονται με fax ή mail.

Ενστάσεις
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής έχουν μόνο οι
διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο στάδιο της διαπραγμάτευσης ή οι αποκλεισθέντες απ’
αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και ασκούνται με κατάθεσή
τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, που διεξάγει τη διαπραγμάτευση. Η
προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της
γνωστοποίησης της τοιχοκόλλησης του Πρακτικού Ι και είναι:
- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης , μετά
από σχετική γνώμη της Επιτροπής, αποφασίζει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής
σε όλους τους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο της
διαπραγμάτευσης ή αποκλείστηκαν από αυτό.
Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη – Ανάθεση
4.7

5.1

5.2

Η διαπραγμάτευση ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί ανάθεσης της μελέτης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με fax ή ταχυδρομείο με αποδεικτικό παραλαβής
προς όλους τους διαγωνιζόμενους. Η προς τον επιλεγέντα ανάδοχο κοινοποίηση της
απόφασης έχει την έννοια της πληροφόρησής του και όχι της σύναψης της σύμβασης, η
οποία τελεί υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5.3 και του άρθρου 6 της παρούσας.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται με αποδεικτικό ο επιλεγείς ανάδοχος να
προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του
άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 20.2, καθώς και το
πτυχίο της παρ. 20.1.1.
Σε περίπτωση που:
α- τα στοιχεία δεν προσκομισθούν έγκαιρα ή το περιεχόμενό τους δεν αντιστοιχεί στο
περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης ή
β- ο διαγωνιζόμενος διαγράφηκε από τα Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που
δεν καλείται στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του
Ν.3316/05,
γ- ή αποδειχθεί ότι τα όργανα, που αποφάσισαν τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου δεν έχουν
την σχετική καταστατική εξουσία, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται
στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή η
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της
μελέτης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο επαναλαμβάνοντας τη
διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στους
διαγωνιζόμενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος αναδόχου και
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να χορηγήσει φωτοαντίγραφα τους, πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον
ανάδοχο.
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης
6.1

6.2

6.3

Η Σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα
ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον:
Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 5.2 της παρούσας,
ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει τη διαπραγμάτευση. Η σύναψη
της σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, εφόσον
ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του.
Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος καλείται, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 23 του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού σε
συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να υπογραφεί και
νωρίτερα, αν συμφωνούν οι δύο πλευρές. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκομίσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του Εργοδότη, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση στους αμέσως επόμενους
κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν. 3316/ 2005.
Για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 7: Τεύχη του Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη
Τα τεύχη της διαδικασίας που μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα αποτελούν τα
συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
2. Η παρούσα Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με τα Προσαρτήματά της
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
5. O φάκελος του έργου
Άρθρο 8 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:
- Οι διατάξεις του Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής υπηρεσιών"
- Οι διατάξεις του Ν.2856/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96)
-

Οι διατάξεις του Ν.Δ. 2726/1953
Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά το μέρος, που αφορά τις
τεχνικές προδιαγραφές μελετών και εξακολουθεί να ισχύει.
Οι διατάξεις του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους, που
διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3316/ 05.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου,
π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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Άρθρο 9: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
λάβει πλήρη γνώση :
α) της παρούσας Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της νομοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουμένου άρθρου και
ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του Φακέλου του έργου.
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο, ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση
(συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα
δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 10:

Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη Αμοιβή - Χρηματοδότηση – Συμβατική
Προθεσμία
10.1 Η παρούσα Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση αφορά στην ανάθεση σύμβασης για την
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

10.2
10.3

10.4

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη, που
μνημονεύονται στο άρθρο 2.3 της παρούσας Πρόσκλησης και την συνοδεύουν.
Η μελέτη περιλαμβάνει 2 κατηγορίες :
1. στατική μελέτη (κατηγορία 08) με προεκτιμώμενη αμοιβή
23.467,77 € και
2. υδραυλική μελέτη (κατηγορία13) με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.387,63 €,
ήτοι συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 29.855,40 €. (χωρίς Φ.Π.Α.) βάσει των οποίων
οριοθετείται στην παράγραφο 17.1 της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
ανάθεσης με διαπραγμάτευση.
Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς της άνω
προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 2 του Ν. 3316/2005, αναφέρονται στο
τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής του άρθρου 7 της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Ν. 3316/05, οι διαγωνιζόμενοι
οφείλουν, για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του
έργου. Η οικονομική τους προσφορά αποτελεί την κατ΄ αποκοπή αμοιβή τους για το σύνολο του
προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο του έργου και ανεξαρτήτως της
ποσότητας των μονάδων φυσικού αντικειμένου που θα προκύψουν από τη μελέτη του. Τεκμαίρεται
σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου του έργου, την πιθανότητα να
μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της
προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της
μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά, μέσα στα παραδεκτά περιθώρια
διακύμανσής της.
Εφόσον προκύψουν διαφορές (επί πλέον ή έλασσον) στις μονάδες φυσικού αντικειμένου μεταξύ
του τεύχους της προεκτιμώμενης αμοιβής και της μελέτης του αναδόχου, δεν δημιουργείται
εκατέρωθεν δικαίωμα για αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του αναδόχου, εφόσον δεν
υπερβαίνουν το «βασικό σχέδιο», το οποίο περιγράφεται στο Φάκελο του έργου, δηλαδή τα βασικά
δεδομένα που περιγράφουν και οριοθετούν το φυσικό αντικείμενο του έργου.
10.5

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του αναδόχου ορίζεται η
ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Στη σύμβαση δεν ορίζονται
τμηματικές προθεσμίες και η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα (1) και τελικό στάδιο σε
επίπεδο μελέτης εφαρμογής .
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο 23
παρ. 3 Ν. 3316/05).
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10.6

Ο ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό μελέτη έργου, όταν
αυτό απαιτείται.

Άρθρο 11:

Διαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης μελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης

11.1

Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης θα γίνει με την κλειστή διαδικασία, χωρίς
τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 2 στ του άρθρου 10 του
Ν. 3316/2005.

11.2

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «καλύτερης προσφοράς», σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3316/05.

11.3

Η καλύτερη προσφορά θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών
των Διαγωνιζομένων. Η ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στο κριτήριο
αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο
21 της παρούσας.

Άρθρο 12: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών
12.1

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης σε
Διαπραγμάτευση, στην οποία προσαρτώνται υποδείγματα εγγράφων για την Υπεύθυνη
Δήλωση (Προσάρτημα Ι), και την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης (Προσάρτημα ΙΙ) Η
χρήση των υποδειγμάτων είναι υποχρεωτική .

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της μελέτης.
Οι προσφορές θα ισχύουν για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής Προσφορών του επομένου άρθρου.
12.2

Άρθρο 13:
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων
συμμετοχής, ορίζεται η ……………… και ώρα 10 πμ. Αιτήσεις και προσφορές, που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός κι αν προκύψει ανάγκη αναβολής της
συνεδρίασης, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας.
Άρθρο 14 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
14.1.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος ΙΙ της
παρούσας, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε
ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης (άρθρο 10.2 της παρούσας).

Άρθρο 15: Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής
15.1

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και δεν
περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

15.2

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές
επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής
Υποχρεώσεων.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
16.1

Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε.,
σύμφωνα με την παρ. 2 στ του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 17:

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαπραγμάτευση
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17.1

Οι κατηγορίες πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005, που απαιτούνται
για τη συγκεκριμένη μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί, σύμφωνα με την
προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, είναι :
Υδραυλική Μελέτη: πτυχίο κατηγορίας μελέτης 13, τάξεως Α και άνω
Στατική Μελέτη: πτυχίο κατηγορίας μελέτης 08, τάξεως B και άνω
των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετητών, του άρθρου
39 του Ν. 3316/2005.

Άρθρο 18:

Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων με αριθμούς 18.1 έως 18.6, 18.8 και 18.9:
Στις περιπτώσεις με αριθμούς 18.7 και 18.10 ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν
ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και χαρακτηριστικά
κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις, που θα έχει υποβάλει ο
διαγωνιζόμενος με το φάκελο συμμετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισμού μπορεί
ο διαγωνιζόμενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις.
18.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18.2 Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
18.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
18.4 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
18.5 Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
18.6 Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.
18.7 Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.
18.9 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
18.10 Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
18.8

Στις περιπτώσεις 18.1 έως 18.5, 18.7 και 18.10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού
προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, στην οποία αυτό συμμετέχει, επέρχεται, αν στο
αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδικότερα στην
παρ. 23.1.2α της παρούσας.
Άρθρο 19.
Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Δεν απαιτείται
Άρθρο 20:
Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι:
1. Σε περίπτωση μεμονωμένου διαγωνιζόμενου:
α) δικαιούται να συμμετέχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17
β) πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας του άρθρου 18
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20.1 Αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στη διαπραγμάτευση
20.1.1

20.1.2

Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 17.2.1 προσκομίζουν πτυχίο κατάταξης στην καλούμενη
κατηγορία και τάξεις μελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό. Η προσκόμιση του
πτυχίου αυτού, συνιστά εκπλήρωση και των απαιτήσεων του Ν. 2328/ 1995, του π.δ.
82/1996 και κάθε σχετικής διάταξης περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιριών, δεδομένου ότι οι μετοχές των ανωνύμων μελετητικών εταιρειών
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές (τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.
3316/2005 και, μέχρι την έναρξη ισχύος του, το άρθρο 4 του ν. 716/1977 και το άρθρο 2
του π.δ. 923/1978).
Για να γίνουν δεκτοί στη διαπραγμάτευση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα
μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής
των φακέλων συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον
αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών
της Δ15, αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής
κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς, όσο και κατά την σύναψη της
σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαπραγμάτευση η αναθεώρηση του
πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο
υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

20.2 Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζομένων
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής Υπεύθυνη
Δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι της παρούσας, περί μη συνδρομής
στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας.
Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος
αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται.
Άρθρο 21 :

Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισμός Αναδόχου

21.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
Για να προσδιοριστεί η καλύτερη προσφορά (άρθρο 10§1, ν.3316/05), θα αξιολογηθούν οι
Οικονομικές προσφορές των Διαγωνιζομένων, που δεν αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου
των δικαιολογητικών συμμετοχής, με μοναδικό κριτήριο το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης.
21.2 Προσδιορισμός της καλύτερης προσφοράς.
Η καλύτερη προσφορά, είναι η προσφορά που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 22: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής
Ο φάκελος συμμετοχής, περιλαμβάνει
α- κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής»,
β- σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς».
Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής:
22.1

Ο φάκελος «Δικαιολογητικών συμμετοχής» πρέπει να περιέχει τα αποδεικτικά του
δικαιώματος συμμετοχής της παρ. 20, και την «υπεύθυνη δήλωση» της παρ. 20.2 της
παρούσας Πρόσκλησης και επί πλέον τα ακόλουθα:

22.1.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-υποβολής προσφοράς (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) στη
διαπραγμάτευση, υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από:
- τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο – μελετητή, ή
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- τα μέλη της σύμπραξης ή
- τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου ή της σύμπραξης.
Η αίτηση συνοδεύεται με κατάλογο συνημμένων.
22.1.2 Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σε περίπτωση Α.Ε., ή
απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την οποία:
α- Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αυτοτελώς.
β- Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης και την προσφορά.
Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη, που έχει δημοσιευτεί κατά τις
κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κλπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε
περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων
211 επ. του αστικού κώδικα.
Οι διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα / Μελετητές δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό.
22.2 Ο κλειστός φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα είναι ασφαλώς σφραγισμένος και
θα περιέχει το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς, συμπληρωμένο με
μελάνι. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του
διαγωνιζόμενου, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς την
ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή
το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
Άρθρο 23:

Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος
αναδόχου.
23.1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος να
προσκομίσει τα ακόλουθα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νομιμοποίησης και
ελέγχου της προσωπικής κατάστασης:
23.1.1 Το Φ.Ε.Κ., που περιέχει το καταστατικό της εταιρείας (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε.) ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας (στις λοιπές
περιπτώσεις νομικών προσώπων), καθώς και των τροποποιήσεων του, με τα οποία θα
πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα, που αποφάσισαν τη συμμετοχή στη
διαπραγμάτευση και όρισαν τον εκπρόσωπο, έχουν την εξουσία προς τούτο. Αν προκύψει
ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν αποφασιστική εξουσία και οι σχετικές συμπληρωματικές
διευκρινήσεις και στοιχεία, που δοθούν δεν επαρκούν για να καλυφθεί η έλλειψη
εκπροσώπησης, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με τον επόμενο
κατά σειρά έκπτωσης υποψήφιο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5.3 της παρούσας. Οι
μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν ΦΕΚ.
23.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 18.1 έως 18.5 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλου
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής
ή προέλευσης του διαγωνιζομένου Εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά
μητρώα πρέπει να αφορούν :
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης),
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας),
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),
- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο, που υπογράφει την οικονομική προσφορά για
λογαριασμό του νομικού προσώπου, στην περίπτωση που είναι διαφορετικό από τα
παραπάνω.
Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς, αν ανήκουν σ΄ αυτά, που κατά την παρούσα πρόσκληση προκαλούν τον
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση περί της
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φύσης των αδικημάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήματα αυτά επιφέρει τον
αποκλεισμό συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειμένου να κριθεί, αν
σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή του στελέχους.
β) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της
παρ. 18.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από
το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το
Πρωτοδικείο, όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται
περί Α.Ε.
Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως
σε εκκαθάριση.
γ) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, προκειμένου για την περίπτωση της παρ. 18.7. Για τους
έλληνες μελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. περί
μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία/
Εταιρείες Μελετών θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα, στον οποίο υπόκεινται,
διαφορετικά θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και
ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς
για την περίπτωση της παρ. 18.8. Οι έλληνες μελετητές-φυσικά πρόσωπα θα
υποβάλλουν βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού, όπου
είναι ασφαλισμένοι.
Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα Εταιρείες / Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό
προσωπικό). Δεν θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της διαγωνιζόμενης
εταιρείας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της
εταιρείας ως εταίροι.
ε) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια αρχή του κράτους
καταγωγής του διαγωνιζομένου, για την περίπτωση της παρ. 18.10. Οι έλληνες
μελετητές και Εταιρείες/ Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας
ΔΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο, είτε από την εκδούσα αρχή, είτε από
την Αναθέτουσα Αρχή της μελέτης.
23.2 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα
της υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές
δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης
παλαιότερη των τριών μηνών από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.
Μειοψήφησε ο κ. Σιαμπάν Μπαντάκ γιατί θεωρεί κατά την άποψη του ότι έπρεπε να
γίνει διαγωνισμός για το παραπάνω έργο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 29 Ιουνίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

