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Έρνληαο ππόςε : 
 

1. Σν Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο» 

2. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα  Καιιηθξάηεο » 
3. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Πεξί «…….. Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ θαη 
2014/25/ΕΕ…» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 54 (παξ. 7), 118, 120 (παξ. 3), 73 (παξ.1, 2, 6& 7) θαη 
74 (παξ.1), όπσο ζπκπιεξώζεθαλ / ηξνπνπνηήζεθαλ / αληηθαηαζηάζεθαλ /δηακνξθώζεθαλ 
θαη ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 17, 22, 23, 50 & 53 ηνπ λ.4782/21 (ΦΕΚ 36 
Α’/09.03.2021). 

4. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Πεξί «…….. Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ θαη 
2014/25/ΕΕ…» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 54 (παξ. 7), 118, 120 (παξ. 3), 73 (παξ.1, 2, 6 & 7) θαη 74 
(παξ.1), όπσο ζπκπιεξώζεθαλ / ηξνπνπνηήζεθαλ / αληηθαηαζηάζεθαλ / δηακνξθώζεθαλ θαη 
ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 17, 22, 23, 50 & 53 ηνπ λ. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α’/09.03.2021). 
5. Σν Ν.3861/2012 (ΦΕΚ 112Α /13-07-2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ , δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 
ζην δηαδίθηπν «πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Πεξί «…….. Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ θαη 
2014/25/ΕΕ…» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 54 (παξ. 7), 118, 120 (παξ. 3), 73 (παξ.1, 2, 6 & 7) θαη 
74 (παξ.1), όπσο ζπκπιεξώζεθαλ / ηξνπνπνηήζεθαλ / αληηθαηαζηάζεθαλ / δηακνξθώζεθαλ 
θαη ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 17, 22, 23, 50 & 53 ηνπ λ. 4782/21 (ΦΕΚ 36 
Α’/09.03.2021). 

6. Σα Σερληθά & Οηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ Σερληθή Μειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο . 
7. Σν γεγνλόο πσο πξνεγήζεθε έξεπλα αγνξάο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο ζύκθσλα κε ηελ πεξ. 
31 παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 , όπσο δηακνξθώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 
4782/2021.  
8. Σν γεγνλόο πσο ην έξγν πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
εξγαζηώλ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ . 

Γαζηνύλε    20/05/2022 
Αξ.πξση. :  4856 
            

 ΠΡΟ:   

 ΑΝΓΡΔΑ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 

 

 
            

 
 
 
 

ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ λ. 4412/2016 , όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 53 
ηνπ λ. 4782/2021 , γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία κε απεπζείαο αλάζεζε ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 
4412/2016 , όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021 , γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
: « Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ ζην Γήκν Πελεηνύ Έηνπο 2022 » ΥΠΟΕΡΓΟ 1  , εθηηκώκελεο 

αμίαο 26.612,90 € + 6.387,10 € ( Φ.Π.Α. 24% ) = 33.000,00 €   





9. Σν γεγνλόο πσο νη θαινύκελνη νηθνλνκηθνύ θνξείο έρνπλ ην εθ ηνπ λόκνπ δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο , δειαδή είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΜΕΕΠ γηα 
έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθώλ ή ζηα Μεηξώα Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ – θαηεγνξίαο 
Οηθνδνκηθώλ γηα έξγα αληίζηνηρνπ πξ/κνύ .  

 
αο πξνζθαινύκε :  

 
Όπσο ζπκκεηάζρεηε ζηελ δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο , ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ λ. 
4412/2016 , όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021 ηνπ έξγνπ :                                       
«Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ ζην Γήκν Πελεηνύ έηνπο 2022» εθηηκώκελεο αμίαο 26.612,90 € 

+ 6.387,10 € ( Φ.Π.Α. 24% ) = 33.000,00 €  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  
 
Α. Γεληθά ζηνηρεία  
 
Σόζν ε αλάζεζε όζν θαη ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 , 
όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ζα δηεμαρζνύλ ππό ηνπο 
όξνπο ηνπ λόκνπ απηνύ , θαζώο θαη ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηεο αξηζκ.  πξση. 3293/08-
04-2022 κειέηεο ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ.  
 
Β. Κξηηήξην αλάζεζεο  
 
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ 
ηηκή ζύκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 
4782/2021 . 
 
Γ. Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ , νξίδεηαη ζε ΔΝΔΝΗΝΣΑ (90) ΗΜΔΡΔ από ηελ 
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο .  
 
Γ. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  
 
Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016 , γηα δηάζηεκα ( 10 ) κελώλ , από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ .  
 
Δ. Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο  
  
Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δέθα (10) κελώλ , από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
Ε. Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4412/2016 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4782/21 είλαη ηα εμήο: 
1) Η παξνύζα πξόζθιεζε 
2) Η κε αξηζκ. 3293/ 08-04-2022  κειέηε ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ . 
3) Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
Σ. Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο  
 
Η θαηάζεζε πξνζθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγγξάθσο ζην Πξσηόθνιιν ηεο Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ , ζηελ Δηεύζπλζε (Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30 ), ΣΚ 27300, email: 
dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr  
 

1. Η θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ είναι θ 27-05-2022 , 
θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 10:00 π.μ. 
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2. Η προςφορά των καλοφμενων κα περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ :  
 

α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ » 
β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά » ςφμφωνα με τα κατωτζρω :  
 
(α) Ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 1. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνεται από τον 
οικονομικό φορζα ι τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτοφ ότι:  
1. Ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ, 
2.Πλθροί όλα τα κριτιρια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 
3. Αναλαμβάνει να παράςχει το ζργο όπωσ περιγράφεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, 
4. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι  αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 1 του άρκ. 73 του ν.4412/16.  Στθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ 
υπεφκυνθ  διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου, όπωσ αυτό  ορίηεται ςτο άρκ. 
79Α του ν.4412/16. Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το 
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι β) ςτισ περιπτϊςεισ ανϊνυμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 
διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ 
και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ 
διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ 
νόμιμο εκπρόςωπο (άρκ. 80 παρ.9 και άρκ. 73 παρ.1 του 
ν.4412/16) 
5. Ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
(περ. β τθσ παρ. 4 του άρκρο 73 του Ν. 
4412/2016) 
6. Δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (άρκ. 74 παρ.4 τουν.4412/16 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε από το αρκ. 23 του ν. 4782/21.) 

         7. Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
8. Δεν ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με τον Διμο Πθνειοφ για ζργα, μελζτεσ, τεχνικζσ και λοιπζσ ςυναφείσ 
επιςτθμονικζσ υπθρεςίεσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν πριν τθν θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ (άρκρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 
50 του Ν. 4782/2021). 
9. Θα προςκομίςουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα όταν τουσ  ηθτθκοφν, προκειμζνου να 
αποδείξουν τθν ακρίβεια των δθλωκζντων. 

 
Β. Εν ιςχφ βεβαίωςη  εγγραφήσ ςτο ΜΕΕΠ ςτην κατηγορία Οικοδομικών ζργων ή βεβαίωςη τησ οικείασ 
Περιφζρειασ ότι θ Εργολθπτικι επιχείρθςθ είναι γραμμζνθ ςτα μθτρϊα τθσ ςτθν κατθγορία Οικοδομικϊν 
Ζργων για ζργα αντίςτοιχου πρ/ςμοφ ( παρ. 2. του άρ. 75 και αρ. 76 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το αρ. 24 του Ν. 4782/2021 .  
 
Γ. Απόςπαςμα ποινικοφ Μητρώου ( παρ. 1 του άρ. 73 του Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το αρ. 
22 του Ν. 4782/2021 .  
 
Σε περίπτωςθ που δεν προςκομιςτεί Ποινικό Μθτρϊο κα πρζπει να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 
1599/1986 , ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι κα προςκομιςτεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ . 
 





 
 
Δ. Φορολογική Ενημερότητα του οικονομικοφ φορζα και των κοινοπραξιϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για 
τα εν εξελίξει δθμόςια ζργα .  

 
Ε. Αςφαλιςτική Ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα. Η αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα κα πρζπει να καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ  οικονομικοφ 
φορζα α) ωσ φυςικό πρόςωπο για το προςωπικό του με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που 
εκτελεί μόνοσ του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ) για τα ςτελζχθ του που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ 
ςτο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). 
Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ των φυςικϊν προςϊπων που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι (παρ.2.α & β 
του άρ. 73 του ν. 4412/16 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρ. 22 του ν. 4782/21). 
 
 
β) Ο υποφάκελοσ με την ζνδειξη «Οικονομική Προςφορά» , περιζχει υπογεγραμμζνο από τον φορζα το 
ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ . 
 
Ζ) Αξιολόγηςη προςφοράσ / κατακφρωςη διαδικαςίασ :  
 
 
Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, κακϊσ και θ κατακφρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα γίνουν 
ςφμφωνα με το άρκρο 118 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 50 του ν. 4782/21. 
 
 
Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ κάποιων δικαιολογθτικϊν, δφναται να προςκομιςτοφν φςτερα από πρόςκλθςθ 
τθσ υπθρεςίασ. 
Η προςφορά που κα υποβλθκεί δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα για διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν (άρκρο 97 
του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 39 του Ν 4782/2021). 
Με το άρκρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 50 του Ν. 
4782/2021 μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ ι ελεγχόμενο από αυτόν φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο δεν δφναται να ςυνάψει ςφμβαςθ με τον Διμο Πθνειοφ για ζργα, μελζτεσ, τεχνικζσ και λοιπζσ 
ςυναφείσ επιςτθμονικζσ υπθρεςίεσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 
Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν δεν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν 
προςκλικθκαν να υποβάλουν προςφορά (άρκρο 120 παρ.3α του ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκ. 53 του ν.4782/21). 
Η κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ κα εγκρικεί με απόφαςθ Δθμάρχου . Τζλοσ, θ παροφςα πρόςκλθςθ κα 
αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν και ςτο 
διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ (https://web.tee.gr). 

 
Σέινο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72, ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4782/2021,   γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε 

πξνζθόκηζε εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4782/2021, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΗΝΔΙΟΤ  
 
 
 
 
 

ΑΝΓΡΔΑ Π. ΜΑΡΙΝΟ 

https://web.tee.gr/



