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Ο Δήμος Χαλκηδόνος, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου

118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τη Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», συνολικού

προϋπολογισμού 56.390,14 € +13.533,63 € Φ.Π.Α. 24%=69.923,77 €.

Η έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας του θέματος πραγματοποιήθηκε με την με αρ. 199/2022

Απόφασης Δημάρχου Χαλκηδόνος με ΑΔΑ ΨΜΒΓΩΗ2-925

Με την υπ. αρ. 116/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ 6ΕΘΖΩΗ2-ΤΝ4,

πραγματοποιήθηκε η εγγραφή του ως άνω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 και συγκεκριμένα

στα «Νέα Έργα που Αφορούν τον Ενιαίο Δήμο».

Με την υπ. αρ. 142/2021 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Χαλκηδόνος με ΑΔΑ 6Κ1ΝΩΗ2-ΛΙΧ,

πραγματοποιήθηκε η εγγραφή σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον

προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκηδόνος τρέχοντος έτους 2022 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.

02.15.7331.01.

Για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», .η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χαλκηδόνος έχει συντάξει και θεωρήσει την υπ. αρ. 82/2022

μελέτη (cpv:45300000-0, Εργασίες κτηριακών εγκαταστάσεων), συνολικού προϋπολογισμού

69.923,77 €, η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα στις 05/07/2022,

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22REQ010870911.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ιδίους Πόρους.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, με αρ.πρωτ.

10643/2022 (ΑΔΑ ΨΙΟ5ΩΗ2-ΒΑ4 & ΑΔΑΜ 22REQ010978091 2022-07-21), συνολικού ύψους

69.923,77 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΚΑΕ 02.15.7331.01, η οποία

έχει λάβει αριθμό καταχώρησης 342/2022 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του λαρθρου 36 του Ν.4412/2016 και κριτήριο

ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα (α/α

καταχώρησης διαγωνισμού:190873).

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής

(https://dimoschalkidonos.gr/, σύνδεσμος νεα-> ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η

09/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η

10/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09: 00 π.μ.

http://www.promitheus.gov.gr
https://dimoschalkidonos.gr/
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Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα

υπογραφής της σύμβασης

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας

υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 1: Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών και ανάθεσης Σύμβασης

Για την παρούσα διαδικασία θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των

άρθρων 98 & 118 του Ν.4412/2016 σε συνδιασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 166278/2021 (ΦΕΚ

2813/Β/30-06-2021) και ιδιαιτέρως του άρθρου 13α αυτής.

Αναλυτικότερα

1. Για την παρούσα διαδικασία ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου

72 του Ν.4412/2016)

2. Για την παρούσα διαδικασία ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

(ΕΕΕΣ) κατα την υποβολή των προσφορών (παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016)

3. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της

αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (παράγραφος 2 του

άρθρου 118 του Ν.4412/2016).

4. Πιστοποιημένος Χρήστης της Αρμόδιας για την Ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσίας, κατά την ως άνω

οριζομένη ημερομηνία κ ώρα προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχει

στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες

οικονομικές προσφορές.

5. Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση απόφασης ανάθεσης, πιστοιποιημένος

Χρήστης της Αρμόδιας για την Ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσίας, προβαίνει στις ακόλουθες

ενέργειες

(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο

προσφερόντων, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες,

ii) διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στους προσφέροντες,

προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

iii) προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας,
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χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη

σειρά μειοδοσίας, στη σχετική εισήγηση.

iiii) Eλέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 3.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

ix) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσία,

προσκαλεί, στο πλαίσιο της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο (ήτοι τον

οικονομικό φορέα που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας

και που από το σύνολο των δικαιολογητικών που υπέβαλε με την κατάθεση της προσφοράς

αποδεικνύεται, προκαταρκτικά, ότι πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης) να υποβάλει

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

σε αυτόν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 δικαιολογητικά ως απόδειξη της μη

ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 περί λόγων αποκλεισμού, και 74 περί

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής,

σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016. καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

νομιμοποίησης για το διαγωνισμό του έργου του θέματος, διαμέσου της λειτουργικότητας

«Επικοινωνία», της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλει ο

προσωρινός ανάδοχος είναι τα αναφερόμενα στο μέρος Β του Παραρτήματος που

επισυνάπτεται της παρούσας πρόσκλησης.

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που

υπoβλήθηκαν η Αρμόδια για την ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσία, καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να

προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει

διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει

αίτημα προς την Αρμόδια για την Ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσία για παράταση της ως άνω

προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία παρατείνει την προθεσμία

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:

 τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά το στάδιο υποβολής προσφορών , είναι εκ προθέσεως απατηλά ή

ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
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 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 73,74,75, 76 & 80 του Ν.4412/2016,

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ή αν

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στα άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016 β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων

75 & 76 του Ν.4412/2016, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη εισήγησης της

Αρμόδιας για την Ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσίας, στο οποίο καταγράφεται η ως άνω

περιγραφείσα διαδικασία καθώς και η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών με την οποία εισηγείται την

ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), την οποία κοινοποιεί, στο

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Δήμαρχος για τους ΟΤΑ Α βαθμού) για τη λήψη σχετικής

απόφασης.

6. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ,

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.4412/20165.

7. Η απόφασης ανάθεσης συνοδευόμενη από την εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας,

κοινοποιείται σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία,

συμπεριλαμβανομένου του φορέα στον οποίο ανατίθεται η Σύμβαση, μέσω της λειτουργικότητας

«επικοινωνία» του υποσυστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Ταυτόχρονα παρέχεται πρόσβαση

στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών

προσφερόντων και επιπλέον αναρτώνται τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

8. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση

αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι

έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα

(παράγραφος 3 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016).

9. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του N.4412/2016 κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή

είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να

υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της

ευρωπαϊκής ένωσης ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα

άσκησης αίτησης ακύρωσης καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού

Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του

π.δ. 18/1989 (Α’ 8).Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής

ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
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10. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης κατά τα ως άνω αναφερόμενα καλείται ο ανάδοχος

όπως προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του

προθεσμία δεκαπέντε ημερών, από την κοινοποίηση ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεση , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς

να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την

υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του N.4412/2016, ήτοι πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3)

τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του

χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 171 του Ν.

4412/2016 και στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 2: Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται

στην κατηγορία έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».

ΔΕΝ λαμβάνον τα ι υπόψη προσφορέ ς ο ι κονομ ικών φορέων που δεν

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά . ( άρ θρ ο 120 παρ .3 α του

Ν .4 412 / 2 016 , όπω ς τρ οπο πο ι ή θηκ ε με το άρθρ ο 53 του Ν .4 782 / 2 021 )

2.1. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι συμμετέχοντες/προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν οικονομική και

χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο άρθρο 51, παρ. 10 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ

112Α/03.07.2019)

Για το διάστημα στο οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 6

του Π.Δ. 71/2019, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 100, του Ν. 3669/2008, οι οποίοι επιπρόσθετα

δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών

συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

2.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι συμμετέχοντες/προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν τεχνική και επαγγελματική

ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 52, παρ. 1α του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/03.07.2019).

Για το διάστημα στο οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 6

του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι

στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 100, του Ν.3669/2008 (Νόμος

4821/2021, ΦΕΚ 134/Α/31-07-2021).
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Άρθρο 3: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

3.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς

υποφακέλους:

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

3.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή

αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία

α) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

 έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, των τευχών δημοπράτησης και των

συνθηκών εκτέλεσης του έργου και με την υποβολή της προσφοράς του δηλώνει ότι αποδέχεται

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά.

 Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα δέκα (10)

μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

 Συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και

επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” να προβεί σε αναζήτηση-

επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην

αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή

πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα

προσφορά μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσει αμελλητί σχετικά την

αναθέτουσα αρχή.

β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων του

Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς στον ηλεκτρονικό (υπό)φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

 Δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 με τον Δήμο Χαλκηδόνος για διάστημα

δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς και σε περίπτωση που του ανατεθεί σύμβαση

του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 από τον Δήμο Χαλκηδόνος, στο διάστημα που μεσολαβεί από την

κατάθεση της προσφοράς του για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» μέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (εφόσον

του ανατεθεί), θα ενημερώσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή.

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού και 74 περί

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, του Ν.4412/2016
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 Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, περί

κριτηρίων επιλογής και 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης

έργου του Ν.4412/2016

 Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για

την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

 Δεν του έχει επιβληθεί κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του

Ν.4782/2021)

 Δεν υπερβάινει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο

άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό.

Η ως άνω υποχρέωση αφορά:

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή\

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

 στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80

παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Υποδείγματα των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων εμπεριέχονται στο Μέρος Α του

Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης και επιπρόσθετα αναρτώνται σε επεξεργάσιμη

μορφή στον χώρο «Συνημμένα» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

3.3. Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το

οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και

υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται

από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα

ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών

Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable Document

Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
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πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς

(σχετικό το αρχείο «Εγχειρίδιο - ΟΦ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ», σελ 45, το

οποίο έχει αναρτηθεί στον χώρο συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού)

Άρθρο 4 : Τρόπος Υποβολής Εγγράφων

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε

έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον υποβάλλονται, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στις διατάξεις:

i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα,

εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

ii) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής-

επικύρωσης των αντιγράφων

iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων

Εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους προσκομίζονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία

τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά

συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται

από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, αυτά δύναται να

συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Τα έγγραφα σε έντυπη μορφή, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως

παραλήπτης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος. Η αποστολή πραγματοποιείται στην

Ταχυδρομική Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 36, ΤΚ 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης και στον

φάκελο θα αναγράφεται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ”, Υπεύθυνος Υπάλληλος: κα

Κουκουλάκη Αντωνία , τηλ 23913 30157».

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118
καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016.

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται
ως κατωτέρω:

1.Το συμφωνητικό.
2.Η παρούσα Πρόσκληση.
3.Η Οικονομική Προσφορά.
4.Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
6..Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8.Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

Άρθρο 6: Τελικές Επισημάνσεις

Σε κάθε περίπτωση για την παρούσα διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:

 ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να

υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του

άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του

νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου

(παρ. 4 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

 Για την παρούσα Διαδικασία θα τηρηθεί Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 του Ν.4412/2016.

 Για λόγους υποβοήθησης των οικονομικών φορέων στον στον χώρο «συνημμένα» του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού έχει αναρτηθεί αρχείο σε μορφή Portable Document Format

(PDF), με τίτλο «Εγχειρίδιο - ΟΦ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με οδηγίες

για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

Δημοσίων Έργων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΑΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 3.2
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Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Α.Φ.Μ.

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «...................» , δηλώνω
ότι :

1. Ο οικονομικός φορέας «...................» έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ........./...-....-

2022, των τευχών δημοπράτησης και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και με την υποβολή της προσφοράς του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και

χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά.

2. Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα «...................» για διάστημα δέκα (10) μηνών,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

3. Ο οικονομικός φορέας «...................» , συναινεί και επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή «ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» να προβεί

σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο

της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

4. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά του οικονομικού φορέα

«...................», για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», θα ενημερώσει αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.

(4)

Ημερομηνία: ..../..../2022

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
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Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Α.Φ.Μ.

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
«...................» , δηλώνω ότι για τον οικονομικό φορέα «...................» ισχύει ότι:

1. Δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 με τον Δήμο Χαλκηδόνος για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
πριν την υποβολή της προσφοράς και σε περίπτωση που του ανατεθεί σύμβαση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 από τον
Δήμο Χαλκηδόνος, στο διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της προσφοράς του για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» μέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
(εφόσον του ανατεθεί), θα ενημερώσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού και 74 περί αποκλεισμού οικονομικού
φορέα από δημόσιες συμβάσεις, του Ν.4412/2016

3. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής και 76,
περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου του Ν.4412/2016

4. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

5. Δεν του έχει επιβληθεί κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74
παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

6. Δεν υπερβάινει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.
3669/2008, όπως ισχύει.

(4)

Ημερομηνία: ..../..../2022

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΒΒ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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α) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του

άρθρου 73:

α1) απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται

αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73, ήτοι

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

α2) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός

ορίζεται στο άρθρο 79Α, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου

73 του Ν.4412/2016.

β) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2 του

άρθρου 73,

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες

συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)

για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που

στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον

eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ)

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4 του

άρθρου 73,
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γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με

δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του

οικονομικού φορέα.

γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. (Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ) από το οποίο

προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των

εταίρων.σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν

υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

γ3) εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από

την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

γ4) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

γ5) Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 για τις εργοληπτικές

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από

τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

δ) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4 του

άρθρου 74

Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016)

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021.

ε) Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 ( καταλληλότητα

για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική

επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) και 76 «Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες

σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου»

δ1) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα
με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση
εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)i,
ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις
κατηγορία/ες
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δ2) Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του

προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε

ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά

για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.

ΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

1) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,
υποβάλλεται πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

2)Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά,
εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται
εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Ζ. ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 και στην παρ. 4 του άρθρου 73

(απόσπασμα του ποινικού μητρώου,«Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», Γενικό

Πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ,). εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή τους. Ειδικά οι βεβαιώσεις για πειθαρχικά παραπτώματα στελεχών πτυχίου γίνονται

αποδεκτές εφόσον ορίζεται σε αυτές διαφορετικός χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την

υποβολή τους).

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 (φορολογική & ασφαλιστική

ενημερότητα), εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στο άρθρο 75 (Βεβαίωη ΜΕΕΠ), τα αποδεικτικά ισχύουσας

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων (πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ)

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός
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εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε

ισχύ κατά την υποβολή τους

δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

ε) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους

και

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13

και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
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