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07) για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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ΦΕΣ.: Η από 11.09.2018 επιστολή σας (αρ. πρωτ. εισερχ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΥΑΑΦΑ/438949/ 
              

 
 Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα 
αναφερόμενα στο με αρ. 2/2018 τεύχος Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 
ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΥΑΑΦΑ/435937/312083/6550/07.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003659370 
2018-09-07) για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών "Αποκατάστασης του 
ΝΔ οθωμανικού πύργου του Φρουρίου Ρίου Αχαΐας": 
1. Η επί ποινή αποκλεισμού επιτόπια επίσκεψη του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα 

στο έργο, παρουσία υπαλλήλου της ΕΥ.Α. Αχαΐας, που αναφέρεται στο άρθρο 12, §2,  
έχει ως σκοπό ο ενδιαφερόμενος να " [..]έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
και της φύσης των υπηρεσιών [..]", σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στο άρθρο 3 της 
Διακήρυξης. Αποστολή του υπαλλήλου της ΕΥ.Α. Αχαΐας είναι  να δείξει τον τόπο του 
έργου στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για τον προαναφερθέντα λόγο και να 
πιστοποιήσει την παρουσία του με τη συνυπογραφή της σχετικής Βεβαίωσης,  όχι να 
επιβεβαιώσει τη νόμιμη εκπροσώπηση ή να ελέγξει  την εγκυρότητα τυχόν 
προσκομισθείσας εξουσιοδότησης. Η αξιολόγηση των νομιμοποιητικών εγγράφων της 
εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα είναι αρμοδιότητα και έργο της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που έχει οριστεί με σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, δεδομένου ότι θα υποβληθούν στο φάκελο Δικαιολογητικών υμμετοχής. 
υνεπώς, δεν απαιτείται προσκόμιση νομιμοποιητικού εγγράφου για την εκπροσώπηση 
του οικονομικού φορέα κατά την επιτόπια επίσκεψη, για το λόγο αυτό και δεν 
αναφέρεται στη Διακήρυξη.  

2. ύμφωνα με το άρθρο 12, §3 της Διακήρυξης, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα 
πρέπει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού Βεβαίωση εμπειρίας από υπηρεσίες του 
ΤΠΠΟΑ και συγκεκριμένα Πιστοποιητικό εμπειρίας Έργων Δημοσίου, Έντυπο Α και 
Έντυπο Β, συνταγμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθμ. 1 Εγκύκλιο του 
Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ με αρ. πρωτ. Δ15/οικ/23/04.01.1999 με τίτλο "Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων 
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για την τήρηση των Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ" , για την άριστη εκτέλεση εργασιών 
στερέωσης, αποκατάστασης βυζαντινών ή μεταβυζαντινών εν γένει μνημείων κατά την 
τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία έκδοσης του Διαγωνισμού, ήτοι έως τον 
επτέμβριο του 2015, προϋπολογισμού σύμβασης τουλάχιστον είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ 
(26.000,00€)  μη συμπεριλαμβανομένου  ΥΠΑ, σε ένα (1) τουλάχιστον έργο και όχι 
αθροιστικά. Ως εκ τούτου, η απαιτούμενη ως άνω εμπειρία αφορά στην εκτέλεση 
συναφούς έργου. Σο είδος της παραλαβής αναφέρεται στα ως άνω Έντυπα και σε 
συγκεκριμένα πεδία αυτών, δεδομένου ότι "[..]Ο φορέας πιστοποιεί έργα για τα οποία έχει 
συνταχθεί προσωρινό ή οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.[..]", σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα εφαρμοστική τους Εγκύκλιο. ε περίπτωση δε που η ως άνω Βεβαίωση 
για τον οποιονδήποτε λόγο δεν παρέχει πληροφορίες ή δεν είναι σαφής για όλα τα 
προαπαιτούμενα της Διακήρυξης κατά το άρθρο 12, §3 (π.χ. άριστη εκτέλεση, είδος 
εργασιών, προϋπολογισμό, χρονικό διάστημα τριετίας πριν από την ημερομηνία 
έκδοσης του Διαγωνισμού κλπ), ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να 
μεριμνήσει για την έκδοση συμπληρωματικής Βεβαίωσης, άλλου τύπου δημόσιο 
έγγραφο,  που να πιστοποιεί ότι έγιναν οι συγκεκριμένες εργασίες στο απαιτούμενο από 
την διακήρυξη  χρονικό διάστημα (από 18.09.2015 και εξής), δεδομένου ότι φέρει την 
ευθύνη να προσκομίσει όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που θα καλύπτουν πλήρως τους 
επί ποινή αποκλεισμού όρους της Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψιν ότι σύμφωνα και 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 αυτής, "[..] Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των 
προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.[..]".  

3. Δάνεια εμπειρία από άλλον οικονομικό φορέα δεν γίνεται αποδεκτή, γι' αυτό και δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο διαμορφωμένο  ΣΕΤΔ-Παράρτημα Β της Διακήρυξης η 
Ενότητα Γ του Μέρους ΙΙ του τυποποιημένου και εγκεκριμένου με την με αρ.158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (ΥΕΚ Β/ 
3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016) ΣΕΤΔ. 

4. Οι αναφερόμενες στα άρθρα 14 και 17 της Διακήρυξης προθεσμίες ενστάσεων αφορούν 
σε ημέρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Δεδομένου ότι δεν 
προσδιορίζονται στην εφαρμοστική νομοθεσία ως εργάσιμες, είναι ημερολογιακές.  

5. το άρθρο 4 της Διακήρυξης αναφέρεται μία (1) Τ.Δ. για την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των τευχών, που θα παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Σόσο η Τ.Δ. αυτή όσο και 
εξουσιοδότηση σε τρίτους, της οποίας τυχόν κάνει χρήση ένας ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας, θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή (επί ατομικής επιχείρησης) ή 
του νομίμου εκπροσώπου του  (επί άλλης μορφής εταιρείας) και την ανάλογη σφραγίδα. 
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, αλλιώς θα αναφερόταν στην 
Διακήρυξη. Όπως δε αναφέρθηκε ως άνω, τα τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
Διακήρυξης, συνεπώς όποιος οικονομικός φορέας θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, 
είναι υποχρεωτικό να παραλάβει τα τεύχη της και να ακολουθήσει τη διαδικασία του 
περιγράφεται στο άρθρο 4, δεδομένου ότι αποτελεί όρο αυτής και όπως 
προαναφέρθηκε, αποκρούσεις όρων αυτής μετά την κατάθεση των προσφορών, δεν 
γίνονται δεκτές. 

6. το άρθρο 10 §α αναφέρεται ο τρόπος κατάθεσης της προσφοράς από φυσικό πρόσωπο 
και προσδιορίζεται το δικαιολογητικό που θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματικά σε 
δύο περιπτώσεις κατάθεσης. Οικονομικός φορέας που θα επιλέξει τρόπο κατάθεσης που 
εμπίπτει σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλει το δικαιολογητικό που 
ζητείται, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη "[..] για το 
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περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν[..]"(άρθρο 10), ενώ "[..] Η Επιτροπή ελέγχει την 
πληρότητα του κάθε φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 
εγγράφων.[..]" (άρθρο 14). Ως εκ τούτου, η μη τήρηση της ως άνω αναφερόμενης 
διαδικασίας ενέχει κίνδυνο απόρριψης της προσφοράς από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στις 18.09.2018 και έως ώρα 14:30, 
σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, τα στοιχεία της 
οποίας αναφέρονται στο άρθρο 2.  

7. ύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΕΞ-184471-2018/10001/31.05.2018 (Ανακ. στο ορθό) έγγραφο 
του ΕΠΕ από 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του (sepenet.gr) η ηλεκτρονική 
υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη 
χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, που αναφέρεται και 
στην §1.5 του άρθρου 15. Η ένορκη βεβαίωση, που χρησιμοποιούνταν μέχρι την 
ενεργοποίηση της πύλης, κατ΄ εφαρμογή του υπ' αριθμ. ΕΞ 12161-
2018/10001/12.01.2018 εγγράφου του ΕΠΕ, δεν απαιτείται πλέον, για το λόγο αυτό 
και δεν αναφέρεται στην Διακήρυξη.  

8. το άρθρο 18 της Διακήρυξης γίνεται εκ παραδρομής μνεία στις προθεσμίες του άρθρου 
19, αντί του ορθού άρθρου 17 που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.  

 

 Σο παρόν θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(http://www.efaacha.gr/) και θα σταλεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς που θα 
παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3  αυτής, οι 
απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής συμπληρώνουν και ενσωματώνονται στα τεύχη του 
Διαγωνισμού και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. 
 
 

   Η Διευθύντρια της Εφορείας 
 Αρχαιοτήτων Αχαΐας  
  

 
 ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΤΜΟΤΗ 
 Αρχαιολόγος  

 
  

Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
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