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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5695
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37.926.985 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Δ Ι ΑΚΗ Ρ Υ ΞΗ ΑΝ Ο Ι Κ ΤΗ Σ ΔΙ ΑΔ Ι Κ ΑΣΙ ΑΣ
ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΓΙ Α ΤΗ Ν Ε ΠΙ ΛΟΓ Η ΑΝ ΑΔ Ο Χ Ο Υ ΜΕ Σ ΥΜ ΦΩΝ Ι Α Π Λ ΑΙ ΣΙ Ο

Η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Ανοικτή Διαδικασία
για την επιλογή Αναδόχου συμφωνίας – πλαίσιο με τίτλο:
«Συμφωνία – πλαίσιο για τις Υπηρεσίες λειτουργίας και
υποστήριξης σταθμών διοδίων της Εγνατία Οδός ΑΕ –
Κωδικός Αναφοράς 5695»
προϋπολογισμού δημοπράτησης 37.926.985 € (πλέον Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και με
τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω
Σύμβασης.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ–ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Κύριος του Έργου - Φορέας κατασκευής - Δημοπρατούσα
Αρχή - Εταιρεία είναι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (EOAE) με έδρα στη Θεσσαλονίκη:
Επωνυμία
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (EOAE)
Ταχυδρομική διεύθυνση
6ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός Κωδικός
57001
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS
GR122
Τηλέφωνο
2310 470200, 2310 470501, 2310 470447
Φαξ
2310470297
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
eoae@egnatia.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
κ. Μπεκιαρούδη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.egnatia.eu
Τα αποφαινόμενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθμ.
610/2/24.03.10, 911/2/09.11.2016, 912/7/18.11.2016, 913/7/30.11.2016, 916/2/17.01.2017
952/1/06.09.2018, 952/5/06.09.2018 και 954/09.10.2018 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται με νεότερες αποφάσεις,
ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά
επιλεγείς Ανάδοχος να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.
1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ.
1, περ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016 και ανήκει στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 1
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.2
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Στέγαση και Υποδομές Κοινής
Ωφέλειας.
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας 3
α)
Τα τεύχη της παρούσας διαδικασίας είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Συνιστάται οι
Ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική
ενημέρωση επί, ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr.

1
2

3

Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας
Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης)
κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του Ν. 4270/14.
Πρβλ. Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της
Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε)
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Πρβλ άρθρα 22 και 67 του Ν. 4412/16.
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γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Διεύθυνση Συμβάσεων στα τηλ.
2310 470501 και 2310 470448 και από τη Διεύθυνση Λειτουργίας τηλ. 2310 470491, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1.1.4 Ορισμοί
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης, οι παρακάτω όροι
έχουν την αντίστοιχη σημασία:
α. Τεύχη της ανοικτής διαδικασίας ή τεύχη του διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα στην
παραγρ. 3.6 της παρούσας, που μετά την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο
καθίστανται συμβατικά.
β. Ενδιαφερόμενος: Κάθε οικονομικός φορέας/ ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή
Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα ή Κοινοπραξία προσώπων που
προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία.
γ. Προσφέρων ή Διαγωνιζόμενος: Ο Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο
συμμετοχής (προσφορά) ηλεκτρονικά, δηλαδή είτε η μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο), είτε η Ένωση ή Κοινοπραξία επιχειρήσεων, που υποβάλει φάκελο
συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
δ. Ανάδοχος ή Προμηθευτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη
που θα επιλεγεί από τη διαδικασία να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και που
συνάπτει με τον Εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 1, περιπτώσεις 5, 9.β και 10 του
άρθρου 2 του Ν.4412/2016.
ε. Δήλωση: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού προσφέροντα,
κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης
του προσφέροντα (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευόμενο απαραίτητα από επίσημη
μετάφρασή του στα ελληνικά και επικυρωμένο κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (άρθρο 454).
στ. Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) ή Επιτροπή διενέργειας: Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή
για τη διεξαγωγή της ανοικτής διαδικασίας (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και
αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου πριν την απόφαση ανάθεσης και πριν τη σύναψη της σύμβασης).
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

1.2.1 Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός, θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
1.2.2 Χρηματοδότηση της συμφωνίας –πλαίσιο4
Η δαπάνη για τις επιμέρους συμβάσεις (“εκτελεστικές συμβάσεις”) της εν λόγω συμφωνίας –
πλαίσιο θα καλυφθεί από τα έσοδα των διοδίων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας –
πλαίσιο

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο
Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην ανάθεση συμφωνίας – πλαίσιο με αντικείμενο της τις
ελάχιστες απαιτούμενες υπηρεσίες για την λειτουργία και την υποστήριξη των σταθμών
διοδίων (ΣΔ) ) κατά μήκος της Εγνατίας οδού, των καθέτων αυτής αξόνων και κάθε άλλης
περιοχής σταθμών διοδίων αρμοδιότητας της “Εγνατία Οδός ΑΕ”, σύμφωνα και με τα

4

Άρθρο 53, παρ. 2, εδ. ζ του Ν. 4412/2016.
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προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΔΝΣγ/οικ.35897/Φ.Ν.393/29.05.2017 των Υπουργών Οικονομικών
– Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 1867/29.05.2017).
Αναλυτικότερα, στις υπηρεσίες λειτουργίας των ΣΔ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για την είσπραξη των τελών διοδίων, οι υπηρεσίες
μεταφοράς και καταμέτρησης των εισπράξεων, οι υπηρεσίες καθαριότητας των σταθμών
διοδίων, η προμήθεια των στολών εργασίας του προσωπικού και η προμήθεια των
απαιτούμενων αναλωσίμων για τη λειτουργία των ΣΔ. Στην υποστήριξη των σταθμών
διοδίων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος
συλλογής διοδίων της “Εγνατία Οδός ΑΕ” (λογισμικού και συνεργαζόμενου Η/Μ εξοπλισμού),
η τεχνική υποστήριξη λειτουργίας των υποδομών (κτιριακές, σήμανσης, Η/Μ εγκαταστάσεων,
κ.λπ.) των σταθμών διοδίων και η βελτίωση / αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και της
λειτουργίας των σταθμών διοδίων της “Εγνατία Οδός ΑΕ”.
Οι όροι της συμφωνίας – πλαίσιο καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των
επιμέρους συμβάσεων της συμφωνίας πλαίσιο περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος
«Τεχνικό Αντικείμενο» και στα λοιπά τεύχη που μνημονεύονται στην παρ. 3.6 της παρούσας
Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
63712210-8 – Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόμων
79941000-2 – Υπηρεσίες είσπραξης διοδίων
45233141-9 – Εργασίες συντήρησης οδών
50230000-6 – Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και
λοιπό εξοπλισμό
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά
34927000-8 - Εξοπλισμός διοδίων
34928000-8 - Εξοπλισμός οδικού δικτύου.
30190000-7 – Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός
30230000-0 – Υλικός εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
32580000-2 – Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. [
1.3.2 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στην σύναψη συμφωνίαςπλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα.
1.3.3 Προϋπολογισμός / Εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας - Πλαίσιο
Ο συνολικός Προϋπολογισμός / εκτιμώμενη αξία όλων των επιμέρους (εκτελεστικών)
συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο5 ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των τριάντα
επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ
(37.926.985,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €
47.029.461,40; ΦΠΑ 24%: 9.102.476,40), σύμφωνα με το τεύχος «Προϋπολογισμός».
Ο συνολικός Προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής:
Επιμέρους
Ομάδες Εργασιών
ποσά
Ομάδα Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
21.941.200,00 €
Ομάδα B: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
3.080.965,00 €
Ομάδα Γ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6.441.882,43 €
5 Πρβλ. Άρθρο 6, παρ.5 του N. 4412/2016. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο, η
αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των
συμβάσεων προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο.
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Ομάδα Δ: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ομάδα Ε: Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ /ΒΛΑΒΕΣ
Ομάδα ΣΤ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ομάδα Ζ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
Ομάδα Η: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ

454.243,00 €
2.951.201,06 €
2.665.373,51 €
157.500,00 €
234.620,00 €

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική.
Μετά τη σύναψη της συμφωνίας – πλαίσιο, και όταν προκύψει ανάγκη παροχής των
υπηρεσιών του αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο (λειτουργία κάποιου /κάποιων
σταθμού/μών διοδίων της "Εγνατία Οδός ΑΕ" ή τεχνική υποστήριξη σταθμού/μών διοδίων),
θα ανατεθεί στον Ανάδοχο επί μέρους σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο με συγκεκριμένο
αντικείμενο παροχής υπηρεσιών στο οποίο θα καθοριστεί ο τύπος του σταθμού διοδίων, ο
προϋπολογισμός (αξία) της επιμέρους σύμβασης και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τη
λειτουργία του/των σταθμού/σταθμών διοδίων ή την τεχνική υποστήριξη.
Στον Ανάδοχο μπορεί να ανατεθούν μέχρι και τριάντα (30) κατά μέγιστον επί μέρους
(εκτελεστικές) συμβάσεις.
1.3.4 Διάρκεια συμφωνίας –πλαίσιο 6
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες7 από την ημερομηνία
υπογραφής αυτής, με την ανεπιφύλακτη παραίτηση του αναδόχου σε περίπτωση πρόωρης
λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης
έναντι της “Εγνατία Οδός ΑΕ” του Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και του μελλοντικού
Παραχωρησιούχου.
Σε μια τέτοια περίπτωση, πρόωρης λύσης, η “Εγνατία Οδός ΑΕ” καταγγέλλει εγγράφως τόσο
τη συμφωνία πλαίσιο όσο και τις εν εξελίξη επιμέρους συμβάσεις αζημίως για την ίδια, για το
ελληνικό δημόσιο και για το ΤΑΙΠΕΔ. Τη δυνατότητα αυτή της “Εγνατία Οδός ΑΕ” λαμβάνει
υπόψιν κάθε ενδιαφερόμενος ώστε να διαμορφώσει κατάλληλα την Οικονομική του
Προσφορά.
Η συνολική διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο μπορεί να παραταθεί χωρίς όμως αυτή να
υπερβεί το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών και χωρίς αύξηση οικονομικού
αντικειμένου της συμφωνίας - πλαίσιο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016.
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι επιμέρους συμβάσεις θα υπογράφονται εντός
της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας - πλαίσιο.
Η προθεσμία εκτέλεσης κάθε επιμέρους σύμβασης και ο χρόνος έναρξής της θα ορίζονται
στο αντίστοιχο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου
διάρκειας της συμφωνίας –πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να
υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας – πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο
δίδεται στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο» και στο τεύχος «Προϋπολογισμός» αντίστοιχα.

6 Άρθρο 217 του Ν.4412/2016.
7 Πρβλ. άρθρο 39, παρ. 1 και 2 του Ν 4412/2016. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα
έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίαςπλαίσιο. Οι συμφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών
μπορεί να παραταθούν χωρίς όμως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών, εφόσον
υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύμβασης.
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1.3.5 Κριτήριο Ανάθεσης
Η συμφωνία –πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει 8 της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας – πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε
αυτήν («εκτελεστικές συμβάσεις») διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως.
 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
«Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων»,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 9
 του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Οικονομικών
με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”,
 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 10

8
9

Άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Σύμφωνα με τα άρθρα 379, παρ. 12 και 377, παρ. 1, περ. 35, του Ν.4412/2016, ο Ν.3548/2007 καταργείται
την 1η Ιανουαρίου 2021.
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 Η παρούσα ανοικτή διαδικασία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 955/19/09.10.2018 (AΔΑ:
755646Ψ8ΟΝ-ΕΦΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά ορίζεται η 01/03/2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών είναι η
08/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 11
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής (προσφορών) θα γίνει την
14/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη12 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
31/01/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνταγμένη κατά το άρθρο
65 του ίδιου νόμου και το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ
2015/1986 της Επιτροπής.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 13
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 14.

10 Η εν λόγω απόφαση αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των
60.000€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες.
11 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται για τις συμβάσεις
άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του Ν. 4412/2016.
12 Άρθρο 65, παρ. 1 του Ν. 4412/2016: Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ:
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1).
13 Άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η παρούσα Διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016.
Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν
έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/
γνωστοποίησης.
14 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.15 http://www.promitheus.gov.gr. όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:
70055.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 16,
σύμφωνα με τα άρθρα 66, 377, παρ 1 περιπτ. 35 και 379, παρ 12 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη 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).
Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της ανοικτής διαδικασίας θα καταχωρήθηκαν και στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, στις 04/02/2019. 17
Γ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει
την Ε.Ε. Η αντίστοιχη δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της πρώτης επί μέρους σύμβασης. 18
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)
τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας – πλαίσιο
και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους, 19
β)
δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας –πλαίσιο και
των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν και
γ)
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

15 Άρθρο 36 του Ν. 4412/2016.
16 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 του Ν. 4412/2016.
17 Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3521) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
18 Πρβλ άρθρο 77, παρ. 5 του Ν. 4270/2014, άρθρα 1, παρ. 3 & 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα
άρθρα 377, παρ. 1, περ. 35 & άρθρο 379, παρ. 12 του Ν. 4412/2016.
19 Άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
Πέραν των αναφερομένων στην παρ. 3.6 της παρούσας στα έγγραφα της παρούσας
διαδικασίας σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, 20 κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, περιλαμβάνονται και
τα ακόλουθα:
 η με αρ. 2019/S024-053036 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά σε
συμφωνία – πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),
 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 21
 οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω και που παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
συμφωνίας – πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη
δημοπράτησης22, που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας με στοιχεία 3, 5, 6, 8 και 9,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Τα τεύχη δημοπράτησης, που αναφέρονται στην παρ. 3.6 της παρούσας, με στοιχεία 7, 10
και 11 πλην των δημοσιευμένωνς Τ.Σ.Υ., ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ και των καταχωρημένων στην
ιστοσελίδα www.ggde.gr O.M.Ο.Ε., διατίθενται από την παραπάνω διεύθυνση της
παραγράφου 1.1.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την «Εγνατία Οδός
ΑΕ», τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

20 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14
της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η
Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης,
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του
άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση
των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η
Διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η
αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης
μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες
τεχνικές προδιαγραφές.
21 Πρβλ. άρθρο 79, παρ. 1 του Ν.4412/2016.
22 Πρβλ. άρθρο 67 του Ν.4412/2016.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των υπολοίπων εγγράφων της
σύμβασης (υπάρχουσες μελέτες, έρευνες κ.λ.π.) στα γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ» κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ
(8) ημέρες23 πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
στο δικτυακό τόπο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ).
Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις
της Εταιρείας.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. 24 Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις: 25
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 26
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 27
23 Για τον υπολογισμό των προθεσμιών της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα λήξης υποβολής
της προσφοράς, δηλαδή αν η ημέρα υποβολής προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσμία των 8 ημερών λήγει την
προηγούμενη Δευτέρα. Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας είναι αργία, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη
εργάσιμη (λ.χ. αν η ημέρα υποβολής προσφορών είναι Δευτέρα, η προθεσμία των οκτώ ημερών λήγει την
προηγούμενη Κυριακή και επειδή είναι αργία την προηγούμενη Παρασκευή. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού των
προθεσμιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου.
24 Πρβλ. την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14).
25 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του Ν. 4412/2016.
26 Πρβλ. άρθρο 60, παρ. 3 & άρθρο 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
27 Άρθρο 92, παρ.4 του Ν. 4412/2016.
K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\01_Diak_ESHDHS_5695.doc - 13 -

0000/5695/Β01

19PROC004408667 2019-02-04
Στα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα και στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961, που
κυρώθηκε με το N.1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου
εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να
έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 28
29

H μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι Προσφέροντες αλλά και ο
Aνάδοχος είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων
τους με την Εταιρεία, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα
ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις30
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 3.7 (καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 31, με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

28 Άρθρο 92, παρ.4 του Ν. 4412/2016.
29 Πρβλ. άρθρο 80, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 14 του Ν.
4497/2017 (Α 171).
30 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
31 Σχετικά με τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
πρβλ σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
την ημερομηνία έκδοσης,
β)
τον εκδότη,
γ)
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Εγνατία Οδός Α.Ε.),
δ)
τον αριθμό της εγγύησης,
ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ)
τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η)
τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης (κωδικός αναφοράς, τίτλος της Σύμβασης) και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 32,
θ)
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης και
ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 33
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Μεμονωμένες Επιχειρήσεις) και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 34

32 Πρβλ. άρθρο 72, παρ. 4, περ. η του Ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 5 του Ν.
4497/2017.

33 Στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά είναι διαφορετικά από αυτά της Διακήρυξης.
34 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
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2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 35 για την
υποβολή προσφοράς.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από
τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 36
Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης θα αφορούν στο σύνολο της
σύμβασης.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες. 37
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού38
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο (διαγωνισμό), εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη39 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 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,
35 Πρβλ. άρθρο 19, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
36 Πρβλ. Άρθρο 19, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
37 Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1 περ. α) εδάφιο πέμπτο του Ν. 4412/2016, “Δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο,... εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης”.
38 Πρβλ άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του Ν. 4497/2017.
39 Πρβλ. άρθρο 73, παρ. 1, εδ. α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 6 του Ν.
4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά
μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. 40
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 41
2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) 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
β) 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

40 Πρβλ. άρθρο 73, παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107,
περ. 7 του Ν. 4497/2017.
41 Πρβλ. παρ. 10 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107, περ. 9 του Ν.
4497/2017.
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τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους. 42
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ. 43
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις: 44
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις45 που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/201646,
(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, 47
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
42 Πρβλ. άρθρο 73, παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ του άρθρου 79, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
43 Πρβ. άρθρο 73, παρ. 2, περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν.
4488/2017.
44 Πρβλ. Άρθρο 73, παρ. 4 του Ν.4412/2016.
45 Υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας.
46 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18, παρ. 5 του Ν. 4412/2106,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 1 του Ν. 4497/2017.
47 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) 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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 48
2.2.3.4 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει
(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)49, ήτοι όταν δεν τηρείται η υποχρέωση
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που
συμμετέχει σε σύναψη δημόσιας σύμβασης και όταν στη μετοχική σύνθεση της
ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.
2.2.3.5 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 συμφωνίας-πλαίσιο.
Επισημαίνεται ότι:
i.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.
ii

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ)50 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να

48 Πρβλ. παρ. 10 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107, περ. 9 του Ν.
4497/2017.
49 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της
υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της
προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του
ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού].
50 Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 10 του Ν.
4497/2017.
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αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 51
iii

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Κριτήρια Επιλογής 52
2.2.4 Κενό
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια53
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής:
i. μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις οικονομικές χρήσεις 2015-2017
τουλάχιστον 15.000.000 € και
ii. συνολική δανειοληπτική ευχέρεια ύψους τουλάχιστον 3.000.000 €.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η απαίτηση μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη τους. 54
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα55
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας – πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον και τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα ως εξής:
 Εμπειρία κατά την προηγούμενη τριετία, σε υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία
τουλάχιστον τριάντα (30) λωρίδων κυκλοφορίας ανα έτος.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας την παραπάνω εμπειρία αρκεί να την εξασφαλίζει
ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
2.2.7 Κενό
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 56 Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
51 Πρβλ παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
52 Πρβλ. άρθρο 75, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
53 Πρβλ άρθρο 75, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
54 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 4412/2016).
55 Πρβλ άρθρο 75, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
56 Πρβλ άρθρο 78, παρ.1 του Ν. 4412/2016.
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες 57.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 58
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς και κάθε μέλος τους
σε περίπτωση ένωσης:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79, παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του Ν.1599/1986.
Το ΕΕΕΣ 59 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. 60
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 61
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

57 Πρβλ άρθρο 78, παρ. 1, εδ. 2 του Ν. 4412/2016.
58 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.
59 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
60 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,
αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
61 Πρβλ. άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107, περ. 13 του Ν. 4497/2017.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα62
Α.
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 105, παρ. 3,
περ. γ του Ν. 4412/2016. 63
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.8). 64
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.3. 65
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για
την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει την συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 66

62 Πρβ. άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς
να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει
ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας.
63 Πρβλ άρθρο 104, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
64 Πρβλ άρθρο 78, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
65 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.3 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους
τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1, άρθρο 78 του
Ν. 4412/2016.
66 Πρβλ άρθρο 79, παρ. 6 του Ν. 4412/2016.
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Β.1

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, ο
προσωρινός Ανάδοχος ή κάθε μέλος του (σε περίπτωση ένωσης) υποβάλει αντίστοιχα
τα παρακάτω δικαιολογητικά67:
α) Για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.2.3.1
της παρούσας.
β) Για την παράγραφο 2.2.3.2, 68 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), 69
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή σε περίπτωση, που
έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα την ελληνική
νομοθεσία αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
i. Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια
Δ.Ο.Υ) θα υποβάλλουν oι ελληνικές επιχειρήσεις.

67 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36, παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36, παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
68 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
69 Σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν.4412/2016: “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."
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Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ΔΟΥ.
ii Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας θα υποβάλλουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις.
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα ως
άνω αποδεικτικά θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν
προσωπικό για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
[η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].
γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.γ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 70
δ) Για την παράγραφο 2.2.3.3.β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων71.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.β, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.β.

70 Πρβλ. Άρθρο 80, παρ. 2.γ του Ν.4412/2016.
71 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
στ) Για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών 72,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει:
- πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και
- αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά
το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει:
α. πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
β. αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή
γ. κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει
την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει:
α. βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου,
β. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και
γ. αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δ. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται
στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα
υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», σύμφωνα με την παρ. 3.3.2 της παρούσας. 73
ζ) Για την παράγραφο 2.2.3.5, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του Ν.4412/2016.
B.2

Κενό.

72 Πρβλ. άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
73 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5, παρ. 5 του Ν. 3310/2005.
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Β.3

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5, ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλει τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά
έγγραφα:
i. Ισολογισμοί των οικονομικών χρήσεων των ετών 2015, 2016 και 2017, ώστε να
εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 2.2.5 i. της παρούσας.
Σε περίπτωση «στήριξη στην ικανότητα τρίτων» κατά την έννοια της παρ. 2.2.8 της
παρούσας, τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα προσκομίσει ο Προσφέρων
(προσωρινός Ανάδοχος), πρέπει να αφορούν τον οικονομικό φορέα που “στηρίζει”
τον Προσφέροντα και τα οποία είναι:
α). Ισολογισμοί των οικονομικών χρήσεων των ετών 2015, 2016, 2017 του
οικονομικού φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την συνδρομή,
β) Ενοποιημένοι ισολογισμοί των ετών 2015, 2016, 2017 μετά των προσαρτημάτων
τους, από όπου να προκύπτει η σχέση μητρικής - θυγατρικής, στην περίπτωση
που ο Προσφέρων επικαλείται συνδρομή εκ μέρους μητρικής ή θυγατρικής
εταιρείας που δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό και εφόσον τα οικονομικά του
στοιχεία περιλαμβάνονται σε ενοποιημένο ισολογισμό με αυτά της εταιρείας που
συνδράμει, καθώς και
γ) Πρακτικό ή απόφαση του οικονομικού φορέα του οποίου ο Προσφέρων
επικαλείται την συνδρομή ότι θα παρέχει στον Προσφέροντα τους αναγκαίους
πόρους σε περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί Ανάδοχος από την
παρούσα διαδικασία.
ii. Τραπεζικές βεβαιώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 2.2.5
ii. της παρούσας.
Σε περίπτωση «στήριξη στην ικανότητα τρίτων» κατά την έννοια της παρ. 2.2.8 της
παρούσας, τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα προσκομίσει ο Προσφέρων
(προσωρινός Ανάδοχος), πρέπει να αφορούν τον οικονομικό φορέα που “στηρίζει”
τον Προσφέροντα και τα οποία είναι:
α) Τραπεζικές βεβαιώσεις περί ύπαρξης του απαιτούμενου, από τα τεύχη, ποσού
(3.000.000 €) σε λογαριασμό του οικονομικού φορέα του οποίου ο Προσφέρων
επικαλείται την συνδρομή,
β) Πρακτικό ΔΣ ή απόφαση του οικονομικού φορέα του οποίου ο Προσφέρων
επικαλείται την συνδρομή, περί ύπαρξης του αναγκαίου ποσού και κάλυψης του
Προσφέροντα σε περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί Ανάδοχος από την
παρούσα διαδικασία και
γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο στο περιεχόμενο του οποίου ο οικονομικός φορέας
του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την συνδρομή θα δεσμεύεται προς τον
Προσφέροντα ότι θα του καταβάλει το ποσό που απαιτείται, στην περίπτωση που
ο Προσφέρων αναδειχθεί Ανάδοχος, και ότι ο Προσφέρων ων θα αποδεχθεί το
ποσό αυτό.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.74

74 Πρβλ. άρθρο 80, παρ. 4, εδ. β του Ν. 4412/2016.
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Β.4

Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, ο
προσωρινός Ανάδοχος υποβάλει:
 Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με τον κατάλογο παρόμοιων υπηρεσιών
λειτουργίας σταθμών διοδίων που έχουν παρασχεθεί από τον προσωρινό Ανάδοχο
κατά την προηγούμενη τριετία (2016-2018), όπου θα φαίνεται αναλυτικά το
αντικείμενο, ο τόπος, ο χρόνος έναρξης παροχής των υπηρεσιών και οι αποδέκτες
τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Η δήλωση θα συνοδεύεται επίσης και από
αποδεικτικά στοιχεία, ως εξής:
- Εάν πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές (Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λ.π), ως
αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την
αρμόδια Αρχή.
- Εάν πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές Ιδιωτικούς Φορείς, συστατικές επιστολές
από τους φορείς αυτούς και τις αντίστοιχες συμβάσεις – ιδιωτικά συμφωνητικά,
θεωρημένα από την εφορία, μεταξύ του προσφέροντα και του ιδιώτη εργοδότη ή
άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία.
Τα πιστοποιητικά ή οι επιστολές της Αναθέτουσας Αρχής θα αναφέρουν απαραιτήτως
το αντικείμενο, τον τόπο, τη χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας
σταθμών διοδίων (ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης) και θα βεβαιώνουν
την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια επιλογής των
Προσφερόντων, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσον το δυνατό πιο
αναλυτικές και εμπεριστατωμένες έτσι ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της
προϋπόθεσης παραγράφου 2.2.6 της παρούσας.
Σε περίπτωση «στήριξη στην ικανότητα τρίτων» κατά την έννοια της παρ. 2.2.8 της
παρούσας, τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, που απαιτούνται, πρέπει να αφορούν
τον οικονομικό φορέα που “στηρίζει” τον Προσφέροντα και επιπλέον πρέπει να
προσκομισθεί πρακτικό ή απόφαση του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται
την συνδρομή, ότι θα ικανοποιείται η σχετική απαίτηση της παρ.2.2.8 της παρούσας
σε περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί Ανάδοχος από την παρούσα διαδικασία.

Β.5

Κενό.

Β.6

Δικαιολογητικά σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού
αναδόχου
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
προσωρινός Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλει για τον ίδιο, σε περίπτωση
μεμονωμένης συμμετοχής, και όλων των μελών του, σε περίπτωση Ένωσης, τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
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Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή
φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού,
εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
Β.7

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους75 που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19, παρ.
2 του Ν.4412/2016.

Β.9

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.76

75 Πρβλ άρθρο 83 του Ν. 4412/2016.
76 Πρβλ. άρθρο 78, παρ. 1 και άρθρο 80, παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να
προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται,
ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης της συμφωνίας - πλαίσιο

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας – πλαίσιο 77 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 78
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Έγκυρη συμμετοχή - Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Για την έγκυρη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία, ώστε να μην αποκλειστεί από
αυτή, κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του με βάση τις απαιτήσεις
που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και
αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθεσμία της παρ. 1.5 της παρούσας Διακήρυξης.
Δεν θα γίνει δεκτή προσφορά για μέρος του αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο.
Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή διορθωμένες προσφορές, αντιπροσφορές ή
οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 79
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (παρ. 1.5), στην Ελληνική
Γλώσσα (παρ. 2.1.4 της παρούσας), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 80
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε
από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της
ίδιας Υ.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα
αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα
77 Πρβλ άρθρο 86, παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
78 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο
προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η
αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
79 Άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
80 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της Διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α.
εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του Ν. 4412/2016).
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έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της
προθεσμίας που έχει η Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων
της Διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών (παρ. 2.1.3 της παρούσας).
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της81.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα
(παρ. 2.4.3 της παρούσας).
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 82 σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα
παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία τα στοιχεία και δικαιολογητικά
που περιλαμβάνονται στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου
.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

81 Πρβλ άρθρο 37, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
82 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ.
Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης), σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.
56902/215/19.05.2017 Κ.Υ.Α), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από
το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής της έντυπης μορφής της προσφοράς
αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
φακέλων που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του ……………………….... (στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός,
Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση
ένωσης τα στοιχεία όλων των μελών της)
Σύμβαση με αντικείμενο:
«Συμφωνία – πλαίσιο για τις Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών
διοδίων της Εγνατία Οδός ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5695»
με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
ημερομηνία λήξης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08.03.2019
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας83.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν 84 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
83 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία
πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους,
περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους.
84 Πρβλ. Άρθρο 93, περ. α του Ν.4412/2016.
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί,
σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0c
b90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%
40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61].
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν. 85
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
i. Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά
υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού
συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες, σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.4 της
παρούσας.
Στην ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται τα ποσά
προσφοράς (σε ευρώ) κάθε ομάδας εργασιών και το συνολικό ποσό προσφοράς,
αριθμητικά και ολογράφως. Η συμπλήρωση των ποσών σε όλες τις ομάδες εργασιών
(παρ. 1.3.1 της παρούσας) είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού.
ii. Η Οικονομική Προσφορά θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου, όπως
αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπογράφεται από τον ίδιο τον
υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση
νομικού προσώπου και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη
της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα Κοινό Εκπρόσωπο.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή μελών
Ενώσεων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Επίσης, ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (προσφερόμενο ποσό), με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και
γ) το προσφερόμενο συνολικό ποσό υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της συμφωνίας πλαίσιο (παρ. 1.3 της παρούσας). 86
iii Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή

85 Πρβλ. ΄Άρθρο 58 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί
με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου .
86 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016.
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των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.8 της παρούσας. 87.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο
και δεν αναπροσαρμόζονται.
iv. Καθώς στις οικονομικές προσφορές τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα
εργασιών, έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, για την Οικονομική Προσφορά του προσωρινού Αναδόχου από τα ποσά
προσφοράς των επιμέρους ομάδων εργασιών θα προκύψουν τα αντίστοιχα επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης κάθε ομάδας με βάση τους αντίστοιχους επιμέρους
προϋπολογισμούς ανά ομάδα εργασιών, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο [Εομ i = (1 – π.πρ.ομ i / Π.Δ.ομ i) x 100 *]. Τα ποσοστά αυτά θα
χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς των αμοιβών των επιμέρους συμβάσεων
(σύμφωνα με την παρ. 3.8.1 της παρούσας). Οι ανωτέρω υπολογισμοί θα γίνουν από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθούν στο Πρακτικό ΙΙ.
* όπου: Εομ i = επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας i
Π.Δ.ομ i = επιμέρους Προϋπολογισμός Δημοπράτησης ομάδας i
π.πρ.ομ i = επιμέρους ποσό προσφοράς αναδόχου ομάδας i.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών88
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής
(ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών της παρ. 1.5 της παρούσας Διακήρυξης.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών89
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου / αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α)
η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Έγκυρη συμμετοχή Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς/ τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση,

87 Βλ παρ. 5, περ. α΄ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
88 Πρβλ άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
89 Άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.
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β)

γ)

δ)
ε)

στ)
ζ)
η)

αξιολόγηση (έλεγχος) προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 90
η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης Διακήρυξης,
για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016,
η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές [Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3,
περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) και στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων],
η οποία είναι υπό αίρεση,
η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.

90 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του Ν. 4412/16.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση (έλεγχος) προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 91
Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παρακάτω (παρ. 3.1.1.α), στα
γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ.
Θεσσαλονίκης-Θέρμης, οπότε η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους
συμμετοχής σε έντυπη μορφή που τυχόν κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν ταχυδρομικά στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρείας.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
α. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 14/03/2019 και ώρα 11:00.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Κατόπιν, η Επιτροπή ελέγχει κατ’ αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση των Φακέλων
Συμμετοχής σε έντυπη μορφή, τους αριθμεί, τους μονογράφει και τους αποσφραγίζει. Στη
συνέχεια αριθμεί και μονογράφει τα περιεχόμενα σε αυτούς δικαιολογητικά. Αν υπάρχει
οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης προσφοράς υπερισχύει
η ηλεκτρονική προσφορά.
β. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα
αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παρ. 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους, μέσα σε εύλογη προθεσμία
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, όχι όμως και να προσκομίσουν τυχόν ελλείποντα,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση
διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” των
υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον σε συνδυασμό
με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής αποδεικνύουν τη
συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας.

91 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16).
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3.1.2 Αξιολόγηση (έλεγχος) προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση/ έλεγχο αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α)
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα
Διακήρυξη και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο Πρακτικό Ι. Επίσης, καταχωρεί
την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής για την απόρριψη όσων προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και την αποδοχή όσων
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω στο Πρακτικό Ι, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου.
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 I
της Επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
To Πρακτικό Ι κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή.
β)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/ του ελέγχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή, αν είναι δυνατόν την ίδια ημέρα οι φάκελοι όλων
των αποδεκτών υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

γ)

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση/ έλεγχο των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει
Πρακτικό ΙΙ στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας με βάση το οριζόμενο στην παρ. 1.3
της παρούσας κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. Το εν λόγω Πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 92 προς έγκριση.
Η «Οικονομική Προσφορά» των Προσφερόντων διορθώνεται και συμπληρώνεται από
την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.4 της παρούσας.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή (ποσό) ή το
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, 93 με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων94 («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής

92 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
93 Βλ. άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
94 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν
υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του Ν.
4497/2017.
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στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου95

-

Μετά την αξιολόγηση (έλεγχο) των προσφορών και την έκδοση των αποφάσεων της παρ.
3.1.2 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15)
ημερών 96 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.5 ως και 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας παραγράφου
υπογράφονται ηλεκτρονικά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ηλεκτρονική του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του προσωρινού Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του επιλεγέντος Αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα
παρουσιάζει τον επιλεγέντα Ανάδοχο μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα ανωτέρω φορολογικά ενήμερος.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

95 Βλ. άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
96 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (άρθρου 103, παρ. 1,
του Ν.4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων
αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών
δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με
την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός.
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά κατά σειρά μειοδοσίας, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.5 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.5 - 2.2.8 της
παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του
Πρακτικού ΙΙΙ από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της συμφωνίας - πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - Σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο – Πρόσκληση για υπογραφή
συμφωνίας πλαίσιο – Υπογραφή επιμέρους συμβάσεων

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου /αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας
– πλαίσιο, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας –
πλαίσιο επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) εκδοθεί θετικό πόρισμα του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του Ν. 4129/2013 97 και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον στην

97 Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4412/2016, οι συμφωνίες-πλαίσιο και οι εκτελεστικές
αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τις οικείες διατάξεις.
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περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και
ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 98
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση
της Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β’ 1673)
«περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού.
3.3.1 Σύναψη και υπογραφή συμφωνίας - πλαίσιο
Τα ανωτέρω στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί
ότι, δεν έχουν εκλείψει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (παρ.2.2.5 και 2.2.6) και ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (παρ.2.2.3), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για υπογραφή της
συμφωνίας - πλαίσιο, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 99 από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας τα εξής:
i Την εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της παρ. 3.7.1 της παρούσας.
ii Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο τεύχος “Συγγραφή Υποχρεώσεων” (Σ.Υ.),
iii Συμβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπου θα ορίζονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής των μελών της
Ένωσης ή Κ/ξίας, που δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από εκείνα του σταδίου συμμετοχής
στη διαδικασία, και ο κοινός εκπρόσωπος της.
iv. Δήλωση ορισμού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης σε περίπτωση έδρας του
Αναδόχου εκτός Θεσσαλονίκης και Δήλωση περί αποδοχής του ορισμού του παραπάνω
αντικλήτου.
Η υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, ή αν τα ζητούμενα
δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για κάποιο
σοβαρό λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα (μετά τις τυχόν διευκρινίσεις και
συμπληρώσεις) είναι ελλιπή, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία,
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (κατά σειρά μειοδοσίας) επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016.
Η σύναψη της συμφωνίας - πλαίσιο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς εφόσον ο προσωρινός Ανάδοχος αποδέχεται την παράταση της ισχύος της.
3.3.2 Υπογραφή επιμέρους συμβάσεων (εκτελεστικών)
Όταν προκύψει ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαίσιο,
καλείται ο Ανάδοχος εγγράφως, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 2.1.6
του τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”. Αφού ελεγχθούν τα ως άνω δικαιολογητικά και
έγγραφα και εκδοθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής
καλείται ο Ανάδοχος, με γραπτή πρόσκληση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», να προσέλθει για την
υπογραφή της επιμέρους σύμβασης. Στην Πρόσκληση, προσδιορίζεται ο τόπος και η
ημερομηνία υπογραφής της επιμέρους σύμβασης. Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της
επιμέρους σύμβασης θα προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την παρ.
3.7.2 της παρούσας. Αν ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα ως άνω
98 Πρβλ. άρθρο 105, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
99 Πρβλ. άρθρο 105, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
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δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει μέσα στην ταχθείσα προθεσμία για την υπογραφή της
επιμέρους σύμβασης ή δεν προσκομίσει με υπαιτιότητά του την εγγύηση καλής εκτέλεσης,
θεωρείται ότι αρνείται τη σύναψη της επιμέρους σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 3.7.1 της παρούσας υπέρ του Εργοδότη.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
συμφωνία - πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 100 η προθεσμία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης. 101
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά102 μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών103
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του
Ν.4412/2016 στο άρθρο 19, παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν.
4412/2016, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016.
100 Πρβλ. άρθρο 360 του Ν. 4412/2016.
101 Πρβλ. άρθρο 361 του Ν. 4412/2016.
102 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
103 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\01_Diak_ESHDHS_5695.doc - 40 -

0000/5695/Β01

19PROC004408667 2019-02-04
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο
366 του Ν.4412/2016.
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και
με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν
μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 104.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ105.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του
Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 106. Δικαίωμα άσκησης
των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372, παρ. 4 του
Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά107.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

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, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

104 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του Ν. 4412/2016.
105 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
106 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του Ν.4412/2016.
107 Πρβλ άρθρο 372, παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.
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3.6

Τεύχη της Ανοικτής Διαδικασίας - Συμβατικά τεύχη

Τα τεύχη της Ανοικτής Διαδικασίας, που μετά την υπογραφή της Συμφωνίας - Πλαίσιο θα
αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό της συμφωνίας - πλαίσιο.
2.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό κάθε επιμέρους (εκτελεστικής) σύμβασης με τα Παραρτήματά
του.
3.
Η παρούσα Διακήρυξη με το Παράρτημά της (Υπόδειγμα του Εντύπου της Οικονομικής
Προσφοράς - Παράρτημα Ι), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4.
Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
5.
Το Τιμολόγιο της συμφωνίας- πλαίσιο.
6.
To τεύχος “Συγγραφή Υποχρεώσεων” (Σ.Υ) με τα Παραρτήματά του.
7.
Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) και οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ
για όσες Ε.ΤΕ.Π. έχει αρθεί η ισχύς τους, η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ)
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά της, που είναι οι Συμπληρωματικές
Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων-Νοέμβριος 2017, οι «Τεχνικές
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων» - Δεκέμβριος 2006 οι «Τεχνικές Προδιαγραφές
Οικοδομικών Εργασιών» - Αναθεώρηση Α1 Αύγουστος 2004 και οι «Λοιπές
Προδιαγραφές».
8.
Το τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο” με τα Παραρτήματά του, που αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη αυτού.
9.
Ο Προϋπολογισμός.
10. Οι εγκεκριμένες «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
και, σε θέματα που δεν καλύπτονται από αυτές, οι «Οδηγίες Σχεδιασμού Μελετών
Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.)-Αναθεώρηση Α3», οι οποίες αντικαθιστούν το
τεύχος «Κανονισμός Μελετών Έργων (Κ.Μ.Ε.)» όπου αυτό αναφέρεται στα τεύχη
δημοπράτησης.
11. Οι «τυπικές διατομές της Εγνατίας Οδού -2η έκδοση Νοέμβριος 98», τα «Πρότυπα
Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.) της ΕΟΑΕ – Ιούνιος 2001» και τα «Πρότυπα Κατασκευής
Έργων (Π.Κ.Ε.) Η/Μ εγκαταστάσεων Οδικών Έργων» της ΕΟΑΕ – Νοέμβριος 2004.
Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
(1) Οι Ευρωκώδικες.
(2) Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα 4
της Εγκυκλίου 26/ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04.10.2012.
(3) Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα
ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ).
3.7

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης - Ασφαλίσεις

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να περιλαμβάνουν
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν.4412/2016.
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται
στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.108.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των επιμέρους συμβάσεων
καλύπτουν συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας
πλαίσιο και των επιμέρους συμβάσεων αυτής και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του Αναδόχου.

108 Πρβλ και το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4412/2016.
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Ο χρόνος ισχύος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των επιμέρους
συμβάσεων καλύπτει όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο και των επιμέρους συμβάσεων
αυτής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο και των επιμέρους συμβάσεων αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στους
όρους της συμφωνίας πλαίσιο και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή των
ως άνω εγγυήσεων, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων.
3.7.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας – πλαίσιο 109
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας – πλαίσιο,
οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας –πλαίσιο, ύψους
0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας –πλαίσιο εκτός Φ.Π.Α. (παρ. 3.8.1 της
παρούσας) ήτοι 189.635 € (=0,5% x 37.926.985) και η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στους όρους του τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”.
3.7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε επιμέρους σύμβασης
Προκειμένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό κάθε επί μέρους σύμβασης, ο
Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της επιμέρους
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει
ανταποκρίνεται στους όρους του τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”.
Σε περίπτωση τροποποίησης επιμέρους σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
3.7.3 Ασφαλίσεις
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία ή απαίτηση αποζημίωσης που ανάγεται στην κατά
Νόμο ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων
του.
Για την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο απαιτείται να προσκομιστεί από τον Ανάδοχο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο “κατά παντός κινδύνου” Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι
των εργαζομένων, καθώς και κύριου μηχανικού εξοπλισμού.
Για την υπογραφή κάθε επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας - πλαίσιο απαιτείται να
προσκομιστεί από τον Ανάδοχο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ”Μεταφορών Αξιών”.
Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του
τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”.
3.8

Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής

3.8.1 Η συνολική αξία (συνολικό ποσό) του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται ίσο προς το ποσό του συνολικού Προϋπολογισμού της συμφωνία πλαίσιο (παρ. 1.3.3 της παρούσας) και αποτελεί την ανώτατη συνολική αμοιβή αυτής.
Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου είναι το άθροισμα των αμοιβών όλων των επί μέρους
συμβάσεων που θα υπογραφούν κατά το χρόνο ισχύος της συμφωνίας - πλαίσιο.

109 Πρβλ. άρθρο 72, παρ. 1.γ του Ν.4412/2016.
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Για κάθε επί μέρους σύμβαση θα καθορίζεται αμοιβή (αξία επιμέρους σύμβασης) που
θα υπολογίζεται με εφαρμογή των επιμέρους προσφερθεισών ποσοστών έκπτωσης
της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου επί των ποσών του προϋπολογισμού της
επιμέρους σύμβασης, ανά ομάδα αυτού αντίστοιχα. Ο προϋπολογισμός κάθε
επιμέρους σύμβασης είναι το άθροισμα των γινομένων των καθοριζόμενων ποσοτήτων
των ζητούμενων υπηρεσιών/ εργασιών ή και υλικών επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδος
του τεύχους “Τιμολόγιο της συμφωνίας – πλαίσιο”.
Δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές μονάδος του τεύχους “Τιμολόγιο της
συμφωνίας – πλαίσιο
3.8.2 Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την αμοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και οι λοιπές
οικονομικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και
όροι, περιγράφονται στο τεύχος της «Συγγραφή Υποχρεώσεων» με τα Παραρτήματά
του.
3.8.3 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
3.9

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία - Λοιποί όροι

3.9.1 Η συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Προσφέρων και κάθε
μέλος του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας
Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, απεδέχθη την νομιμότητά τους και
γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες υπό τις οποίες θα ολοκληρωθεί η συμφωνία πλαίσιο, τους κανονισμούς και την οργανωτική δομή του Εργοδότη καθώς και τις
απαιτήσεις (υποχρεώσεις) των ζητουμένων ειδών και υπηρεσιών.
3.9.2 Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.», η οποία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη σύμβαση, χωρίς εξ αυτού να
οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στους καλούμενους με την παρούσα να
συμμετάσχουν.
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Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αναστασία Αθανασιάδου
Τμηματάρχης Συμβάσεων Έργων –
Προμηθειών

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την υπ’ αριθμ. 955/19/09.10.18
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθυντής Λειτουργίας Διοδίων

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

_____________________
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ
I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ταχ. Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ.
60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ.
Θάνου, Τηλέφωνα: 2310-470501, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στη διεύθυνση: (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (URL)
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1) Εύρος της σύμβασης. Τίτλος και σύντομη περιγραφή: «Συμφωνία – πλαίσιο για τις Υπηρεσίες
λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της Εγνατία Οδός ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5695». Αριθμός αναφοράς:
5695.
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 37.926.985 Ευρώ
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: Όχι
ΙΙ.2) Περιγραφή. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΕL – Εγνατία Οδός: (Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα –
Ιωάννινα – Γρεβενά – Κοζάνη – Βέροια – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη –
Ελληνοτουρκικά σύνορα), Κάθετοι Άξονες και κάθε άλλη περιοχή σταθμών διοδίων αρμοδιότητας της “Εγνατία Οδός
ΑΕ”.
Περιγραφή της σύμβασης: Συμφωνία – πλαίσιο με αντικείμενο τις ελάχιστες απαιτούμενες υπηρεσίες για την
λειτουργία και την υποστήριξη των σταθμών διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας οδού, των καθέτων αυτής αξόνων και
κάθε άλλης περιοχής σταθμών διοδίων αρμοδιότητας της “Εγνατία Οδός ΑΕ”, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην
ΚΥΑ ΔΝΣγ/οικ.35897/Φ.Ν.393/29.05.2017 των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’
1867/29.05.2017). Στις υπηρεσίες λειτουργίας των σταθμών διοδίων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διάθεση του
απαραίτητου προσωπικού για την είσπραξη των τελών διοδίων και για την λειτουργία των Σημείων Εξυπηρέτησης
Συνδρομητών, οι υπηρεσίες μεταφοράς και καταμέτρησης των εισπράξεων, υπηρεσίες εμπορικής πολιτικής, εξοπλισμό
γραφείου, οι υπηρεσίες καθαριότητας των σταθμών διοδίων και η προμήθεια απαιτούμενων αναλωσίμων για τη
λειτουργία των σταθμών διοδίων, η προμήθεια των στολών εργασίας του προσωπικού και η προμήθεια των
απαιτούμενων αναλωσίμων για τη λειτουργία των ΣΔ. Στην υποστήριξη των σταθμών διοδίων περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, η τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος συλλογής διοδίων της “Εγνατία Οδός ΑΕ”
(λογισμικού και συνεργαζόμενου Η/Μ εξοπλισμού), η τεχνική υποστήριξη λειτουργίας των υποδομών (κτιριακές,
σήμανσης, Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.) των σταθμών διοδίων και η βελτίωση / αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και
της λειτουργίας των σταθμών διοδίων της “Εγνατία Οδός ΑΕ”.
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο: δέκα οκτώ (18) μήνες.
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Ναι. Περιγραφή παρατάσεων: Οι περιπτώσεις που προβλέπονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη
Ανοικτής Διαδικασίας»
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής:
i. μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις οικονομικές χρήσεις 2015-2017 τουλάχιστον 15.000.000 € και
ii. συνολική δανειοληπτική ευχέρεια ύψους τουλάχιστον 3.000.000 €.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα
μέλη τους.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη
Ανοικτής Διαδικασίας».
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Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν
επιπλέον και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ως εξής:
 Εμπειρία κατά την προηγούμενη τριετία, σε υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία τουλάχιστον τριάντα (30)
λωρίδων κυκλοφορίας ανα έτος.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας την παραπάνω εμπειρία αρκεί να την εξασφαλίζει ένα τουλάχιστον μέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας.
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Περιγραφή. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο. Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα.
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA): Ναι.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Ημερομηνία: 08.03.2019, Τοπική
ώρα: 14:00.
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών.
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών. 14/03/2019, Τοπική ώρα: 11:00 (ωω:λλ) Τόπος: Διεύθυνση και
άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 και Ι.3. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης
προσφορών: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες. Επισημαίνεται επιπλέον των ανωτέρω ότι:
Για την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 0,5% επί της συνολικής
αξίας (εκτός Φ.Π.Α.) της συμφωνίας –πλαίσιο και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας».
Για την υπογραφή κάθε επί μέρους σύμβασης θα απαιτηθεί επί πλέον εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της αξίας
κάθε επί μέρους σύμβασης και Ασφάλιση Μεταφορών Αξιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη
ανοικτής διαδικασίας».
Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Η δαπάνη της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο θα καλυφθεί από τα έσοδα των διοδίων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Πέραν των άλλων, ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγχου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων
καθώς και ονομαστικοποίησης των μετοχών του Ν.3310/05 ως ισχύει.
Στον Ανάδοχο μπορεί να ανατεθούν μέχρι και τριάντα (30) κατά μέγιστον επί μέρους (εκτελεστικές) συμβάσεις.
Η συνολική διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο μπορεί να παραταθεί χωρίς όμως αυτή να υπερβεί το ανώτατο
διάστημα των τεσσάρων ετών και χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας - πλαίσιο, μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στην
διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών,
σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
VΙ.4) Διαδικασίες προσφυγής:
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Πόλη: Αθήνα, Ταχ. κωδικός:
18233, Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση διαδικτύου (URL):
http://www.aepp-procurement.gr, Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27, Φαξ: 30 213 214 12 29.
VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία ( τις προθεσμίες) για την
υποβολή προσφυγών: Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν
η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών. Όπως στο Ι.1.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 31.01.2019.
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
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