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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  κατασκευή  του  έργου  “Κατασκευή

πεζοδρομίων και τοιχείων αντιστήριξης στην οδό Σωκράτους στη Δ.Κ.Κ.” (Α.Μ. 38/2022)

κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  του  ανωτέρω  έργου,  προϋπολογισμού  74.400,00ευρώ

συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%,   έχει  εκδοθεί  α)  η  607/2022  (ΑΔΑΜ:

22REQ010496814,  ΑΔΑ:  ΨΟΧΓΩ62-ΣΧΖ)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  για  τον

30.7324.0023 (ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ) και  β)  η  με  αριθμ.  πρωτ.  7823/2022  βεβαίωση  της

Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την τήρηση της προϋπόθεσης της παρ. 5

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία μπορούν να ανατεθούν από

κάθε  αναθέτουσα  αρχή  κατ’  έτος,  μία  ή  περισσότερες  συμβάσεις,  συνολικού

προϋπολογισμού  μέχρι  ποσοστού  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  των  πιστώσεων  της

αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων.

Για την εκτέλεση του ως άνω έργου θα εφαρμοστεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

έργου, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016,

όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 165/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΡΩ62-04Η) απόφασης της Ο.Ε., αφού λάβετε

υπόψη  τη  με  αριθμ.  38/2022  συνημμένη  μελέτη  για  την  κατασκευή  του  έργου

“Κατασκευή πεζοδρομίων και τοιχείων αντιστήριξης στην οδό Σωκράτους στη Δ.Κ.Κ.” ,

παρακαλούμε  να  υποβάλλετε  σχετική  προσφορά  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  20/05/2022 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 13:05, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ-

http://www.promitheus.gov.gr/




ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  υπογεγραμμένη,  τουλάχιστον,  με  προηγμένη  ηλεκτρονική

υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα

10:00.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά

μόνο βάσει τιμής. Ο ανάδοχος θα διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την

απαραίτητη εξειδίκευση.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος θα 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,  η  οικονομική  προσφορά  θα  συνταχθεί  και  θα

υποβληθεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α)  του ν.  4412/2016,

κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή

εναλλακτικών  προσφορών  και  δε  γίνονται  δεκτές  προσφορές  για  μέρος  του

αντικειμένου της σύμβασης.

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο  θα

περιλαμβάνονται τα οριζόμενα στις παρ.  Α έως Ζ της παρούσας, υποβάλλονται από

τον  οικονομικό  φορέα  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  Portable  Document  Format

(PDF) και γίνονται αποδεκτά, 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.





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.

Έως την ημέρα και  ώρα αποσφράγισης  των προσφορών υποβάλλονται,  με  ευθύνη

του οικονομικού φορέα,  στην  αναθέτουσα αρχή,  σε  έντυπη μορφή και  σε  κλειστό

φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τυχόν  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής

προσφοράς  του,  ήτοι  του  υποφακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  τα  οποία

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

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

όπως  ισχύει,  (ενδεικτικά  συμβολαιογραφικές  ένορκες  βεβαιώσεις  ή  λοιπά

συμβολαιογραφικά έγγραφα),

ii)  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 

iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική

θεώρηση και δεν είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.

Ο  ηλεκτρονικός  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  πρέπει,  επί  ποινή

αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.  Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74

του Ν.4412/2016:

α. Υπεύθυνη  δήλωση  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα,  σε  περίπτωση  φυσικού

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο

άρθρο  79Α  του  Ν.4412/2016.  Η  υποχρέωση  αποκλεισμού  οικονομικού  φορέα

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 υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:





i.  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

ii. 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

iii. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

iv.  στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  τον  κατά  περίπτωση  νόμιμο

εκπρόσωπο.

β. 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.

γ. 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).  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και  επικουρικής ασφάλισης)  για το

προσωπικό  τους  με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας.  Δεν  αποτελούν  απόδειξη

ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας,  αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας

των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 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.

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

του  οριζόντιου  αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74  παρ.4  του

Ν.4412/2016.

Β. Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής

δραστηριότητας,  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα

υποβάλλουν,  εν  ισχύ,  βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΜΕΕΠ  ή  βεβαίωση  εγγραφής  στα

Μητρώα  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  στην  κατηγορία  έργων:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ή

ΟΔΟΠΟΙΙΑ.





Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  γίνονται  αποδεκτά,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα

(30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους,  εκτός  αν  σύμφωνα  με  τις

ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και

είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3 η έως και 7η,

μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ.

71/2019,  υποβάλλοντας  «Ενημερότητα  Πτυχίου»  εν  ισχύ  απαλλάσσονται  από  την

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών:

- υπεύθυνη δήλωση της παρ. Α(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα

Σύμβουλο εργοληπτικής  επιχείρησης.  Για  τα  λοιπά  μέλη του Δ.Σ  της  εταιρείας,  θα

πρέπει  να  υποβληθεί  αυτοτελώς  υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  Α(α)  της  παρούσας,

καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα παρ. Α(β) και Α(γ) της παρούσας,

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού

της παρ. Ζ της παρούσας,

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης της παρ. Δ

της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται

το  σχετικό  δικαιολογητικό  εν  ισχύ.  Εφόσον  στην  Ενημερότητα  Πτυχίου  δεν

αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς

ενήμερα  στον  eΕΦΚΑ  (τομέας  πρώην  ΕΤΑΑ-  ΤΜΕΔΕ),  ο  προσφέρων  προσκομίζει

επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.

Γ. Ειδικά,  για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  μη  υπέρβασης  των  ανώτατων

επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

 με  την  υποβολή  ενημερότητας  πτυχίου  εν  ισχύει,  συνοδευόμενης,  ανά

περίπτωση,  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, για τα έργα που είναι

υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενημερότητα πτυχίου ή

 με  την  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  του  προσωρινού  αναδόχου,

συνοδευόμενης  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, για τις εργοληπτικές

επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Δ. Για τον έλεγχο νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα:





Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα

οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει

να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

εκτός αν σύμφωνα με τις  ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο

ισχύος.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:

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:

α)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  υποβάλλει  σχετικό  πιστοποιητικό

ισχύουσας  εκπροσώπησης,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

β)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού

προσώπου,  Γενικό  Πιστοποιητικό  Μεταβολών  του  ΓΕΜΗ,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 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 με την/το οποίο χορηγήθηκαν οι σχετικές

εξουσίες.

3)  Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  φυσικό  πρόσωπο/  ατομική  επιχείρηση,

εφόσον  έχει  χορηγήσει  εξουσίες  εκπροσώπησης  σε  τρίτα  πρόσωπα,  προσκομίζεται

εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία να δηλώνεται ότι ο

προσφέρων συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της Α.Μ. 38/2022 μελέτης και

της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΣΤ.  Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο

από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 με

το Δήμο Α.Α.Κ. για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς.





Ζ. Πιστοποιητικό  χορηγούμενο  από  τα  αρμόδια  επιμελητήρια  και  φορείς  (ΤΕΕ,

ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  από  τα  οποίο  αποδεικνύεται  ότι  τα  πρόσωπα  με  βεβαίωση  του

Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει  σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα.

Σύμφωνα  με  την  παρ.  12  του  άρθρου  80  του  Ν.  4412/2016,  α)  οι  υπεύθυνες

δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση της

πρόσκλησης και β) τα ανωτέρω (Α(β) και Α(γ) πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον

είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής τους,  άλλως,  στην  περίπτωση  που  δεν

αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως  τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή τους.

Αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η

ακρίβειά τους.

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  θα  αποτελεί  το  ανώτατο  όριο  της  συμβατικής

αμοιβής του αναδόχου

Η συνολική προθεσμία  εκτέλεσης  του έργου ορίζεται  σε  ΔΥΟ (2)  ημερολογιακούς

μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης  απαιτείται  η παροχή  εγγύησης καλής εκτέλεσης,

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 Φ.Π.Α., δηλαδή 3.000,00€,

και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων  που δεν θα

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016).

Κατά τα λοιπά η σύμβαση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  ισχύει  ο  Ν.  4624/2019  (Α΄  137)  «Αρχή

Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα  εφαρμογής  του Κανονισμού

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και

άλλες διατάξεις».  “Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει

την προσφορά ως προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και





τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που

περιέχονται  στους  φακέλους  της  προσφοράς  και  τα  αποδεικτικά  μέσα  τα  οποία

υποβάλλονται  σε  αυτήν,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  Διαγωνισμού,  για  το  σκοπό  της

εξέτασης  των  προσφορών  και  της  ενημέρωσης  έτερων  συμμετεχόντων  σε  αυτόν,

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας

της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη

επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  προστασίας

προσωπικών δεδομένων.”

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας

α.α.
 Δημήτριος Ζαλακούδης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών &

Διοικητικών Υπηρεσιών
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