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ΠΡΟ : 

Καλλονό, 16-05-2022 
Αριθμ. Πρωτ. :  5980 
 
Οικονομικούσ φορεύσ : 
1. «ΜΙΝΑΒΡΑ ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ Α.Ε. με δ.τ. 
‘’ΜΙΝΑΒΡΑ ΣΕΦΝΙΚΗ Α.Ε.’»,  
2. «ΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΗΜ. – 
ΛΙΑΡΟ ΦΑΡ. ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΕΑ με δ.τ. ‘’ΑΚΕΛΛΑΡΗ 
ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟ ΦΑΡ. Α.Σ.Ε.» , 
3. «ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 
ΣΕΦΝΗ Α.Ε.». 
 

ΘΕΜΑ  : Πρόςκληςη για την υποβολό προςφορϊσ για τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ για 
την επιλογό αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου «ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΠΑΡΚΟΤ ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ, Δ.Κ. ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΛΕΒΟΤ». 

 
 
Ο Δόμοσ Δυτικόσ Λϋςβου ενδιαφϋρεται να διενεργόςει τη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ του ϊρθρου 118 του Ν. 
4412/2016, με χρόςη του ΕΗΔΗ, για την επιλογό αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου «ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΠΑΡΚΟΤ 
ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ, Δ.Κ. ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΛΕΒΟΤ» προώπολογιςμού 51.282,05 ευρώ χωρύσ Υ.Π.Α. / 
60.000,00 ευρώ με Υ.Π.Α. 17% και τη ςύναψη δημόςιασ ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ : 51.282,05 ευρώ χωρύσ 
Υ.Π.Α.). το πλαύςιο αυτό κι ϋχοντασ υπόψη : 
1. τισ διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν, 
α) του Ν. 4412/2016, ιδιαιτϋρωσ των ϊρθρων 5, 36, 116, 118 και 120, και τησ ςχετικόσ κεύμενησ νομοθεςύασ,  
β) του ϊρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  
γ) του ϊρθρου 206 του Ν. 4555/2018,  
2. την υπ’ αριθμ. 677, υπ’ αριθμ. πρωτ. 5913/13-05-2022 απόφαςη Δημϊρχου Δυτικόσ Λϋςβου (ΑΔΑ : 92ΦΥ46ΜΓΘ5-ΕΚΞ), 
3. το φϊκελο δημόςιασ ςύμβαςησ του ϋργου, ειδικϊ τα τεύχη τησ υπ’ αριθμ. 105/2021 μελϋτησ τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών 
του Δόμου Δυτικόσ Λϋςβου για την καταςκευό του ϋργου και τισ περιλαμβανόμενεσ ςε αυτϊ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, 
ςασ προςκαλούμε να υποβϊλετε προςφορϊ, ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του 
ΟΠ ΕΗΔΗ (Τποςύςτημα ΕΗΔΗ - ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ, Α/A υςτόματοσ : 188667), ϋωσ την 19-05-2022, ημϋρα Πϋμπτη 
και ώρα 15:00, για τη ςυμμετοχό ςτην ανωτϋρω διαδικαςύα ανϊθεςησ, που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχύει και κατϊ περύπτωςη, και τουσ όρουσ που περιλαμβϊνονται ςτην υπ’ αριθμ. 677/2022 
απόφαςη Δημϊρχου Δυτικόσ Λϋςβου και ςτην παρούςα. 
 
Αναθϋτουςα Αρχό (Α.Α.) εύναι ο Δόμοσ Δυτικόσ Λϋςβου (Α.Υ.Μ. : 996959690, κωδικόσ ηλεκτρονικόσ τιμολόγηςησ : 
1007.E87417.00025, οδόσ : Καλλονό Λϋςβου, Σ.Κ. : 81107, NUTS : EL411, ιςτοςελύδα : www.mwlesvos.gr, αρμόδιεσ για πληροφορύεσ 
: Μαρύνα Σςϋγγου, Αμερςώ Κλαδογϋνη, τηλ. : 2253351536, 2253351529, e-mail : texniki@mwlesvos.gr). 
 
Σο ϋργο θα εκτελεςτεύ ςτην περιοχό του Μανταμϊδου του Δόμου Δυτικόσ Λϋςβου, αφορϊ ςτη διαμόρφωςη του πϊρκου του 
Μανταμϊδου, με εργαςύεσ εκςκαφόσ και ιςοπϋδωςησ εδϊφουσ προσ επύςτρωςη κυβολύθων, καλλωπιςμού του χώρου (δημιουργύα 
νηςύδων πραςύνου με τοποθϋτηςη προπαραςκευαςμϋνου φυςικού χλοοτϊπητα μετϊ από πλόρωςη με κηπόχωμα, φύτευςη 
φυτών κ.α.), τοποθϋτηςησ ςυςτόματοσ αυτόματου ποτιςμού, τοποθϋτηςησ θυρών ςτην εύςοδο και ϋξοδο, με προμόθεια και 
τοποθϋτηςη αςτικού εξοπλιςμού (παγκϊκια, τραπεζόπαγκο, κϊδο απορριμμϊτων, κϊδο ανακύκλωςησ και ποδηλοςτϊτη) και 
τριών νϋων οργϊνων ςτο χώρο τησ παιδικόσ χαρϊσ κ.ϊ. (CPV : 45112711-2 «Εργαςύεσ διαμόρφωςησ τοπύου για πϊρκα»), NUTS : 
«EL411 «Λϋςβοσ, Λόμνοσ (Lesvos,. Limnos)» και η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του εύναι τϋςςερισ (4) μόνεσ από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων – ΑΕΠ-
088 (κωδικόσ ϋργου : 2021ΕΠ08800005), υπόκειται ςε όλεσ τισ ςχετικϋσ κρατόςεισ υπϋρ τρύτων και Δημοςύου, νόμιμουσ 
φόρουσ, τϋλη, ειςφορϋσ, κ.ϊ. και για την παρούςα διαδικαςύα ανϊθεςησ ϋχει εκδοθεύ η υπ’ αριθμ. ΑΑΤ 78/2022 απόφαςη 
ανϊληψησ υποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6Γ1Ρ46ΜΓΘ5-ΦΙΥ), Κ.Α.Ε. : 61.7326.0011, α/α : 1 ςτο Μητρώο Δεςμεύςεων. 
 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν μόνο τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα που προςκαλούνται να υποβϊλουν προςφορϊ ςτην 
παρούςα διαδικαςύα ανϊθεςησ και δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα ϋργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ 
(χαμηλότερη τιμό).  
 

MARINA TSENGOU Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA TSENGOU
Ημερομηνία: 2022.05.16 11:45:12 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Για τη διενϋργεια τησ διαδικαςύασ θα γύνει χρόςη του ΕΗΔΗ (υποςύςτημα «ΕΗΔΗ – ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ») ςε όλα τα 
ςτϊδιϊ τησ, οπότε και εφαρμόζονται, κατϊ περύπτωςη, και οι διατϊξεισ τησ υπ’ αριθμ. 166278/25-06-2021 Κοινόσ Τπουργικόσ 
Απόφαςησ (εφεξόσ «ΚΤΑ ΕΗΔΗ – ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ»). Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών θα 
πραγματοποιεύται μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ. Για τη ςυμμετοχό ςτην 
παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ ακολουθούν τη διαδικαςύα εγγραφόσ των παρ. 1.2 ϋωσ και 1.4 του 
ϊρθρου 5 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ – ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ.  
 
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ για τη διαδικαςύα ανϊθεςησ εύναι τα ακόλουθα : α) η παρούςα απόφαςη, β) η πρόςκληςη 
υποβολόσ προςφορϊσ, γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 
υποςυςτόματοσ ΕΗΔΗ – ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ και δ) τα τεύχη τησ υπ  ́αριθμ. 105/2021 μελϋτησ τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών 
του Δόμου Δυτικόσ Λϋςβου και θα εύναι διαθϋςιμα για πλόρη, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε ειδικό χώρο τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ (Τποςύςτημα ΕΗΔΗ - ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ, Α/A υςτόματοσ 
: 188667). την ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.mwlesvos.gr, επιλογό : ενημϋρωςη –> προκηρύξεισ) αναρτϊται 
ςχετικό ενημϋρωςη.  
 
Η ςύμβαςη θα ςυναφθεύ με τον οικονομικό φορϋα που θα επιλεχθεύ και ςτον οπούο θα γύνει η ανϊθεςη με απόφαςη 
Δημϊρχου και ο οπούοσ θα διαθϋτει τα αναγκαύα προσ τούτο προςόντα και την απαραύτητη εξειδύκευςη, βϊςει και των 
τεύχων τησ υπ  ́αριθμ. 105/2021 μελϋτησ τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Δυτικόσ Λϋςβου. Μετϊ από την 
υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ ό ελεγχόμενο από αυτόν φυςικό ό νομικό πρόςωπο δεν δύναται να ςυνϊψει 
ςύμβαςη με τη διαδικαςύα του ϊρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με το Δόμο Δυτικόσ Λϋςβου για διϊςτημα δώδεκα (12) 
μηνών. 
 
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι κυρύωσ τα παρακϊτω και με την κατωτϋρω  ςειρϊ 
ιςχύοσ, ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων : 1. Σο ςυμφωνητικό, ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν 
παραςχεθειςών εξηγόςεων τιμόσ προςφορϊσ, 2. η παρούςα απόφαςη, 3. Η πρόςκληςη υποβολόσ προςφορϊσ, 4. Η οικονομικό 
προςφορϊ, 5. Σο τεύχοσ του τιμολογύου, 6. Σο τεύχοσ τησ Ε..Τ., 7. Σο τεύχοσ τησ τεχνικόσ περιγραφόσ, 8. Σο τεύχοσ του  
προώπολογιςμού, 9. Η εγκεκριμϋνη μελϋτη του ϋργου και 10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 
 
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72, παρ. 4, του Ν. 
4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται 
μϋχρι και την υπογραφό του ςυμφωνητικού. 
 
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ 
περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό 
δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται 
ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 
 
Οι προςφορϋσ ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ «ΕΗΔΗ - ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ», ςτον οπούο περιϋχονται οι (υπο)φϊκελοι «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και 
«Οικονομικό Προςφορϊ», ςύμφωνα και με τισ διατϊξεισ τησ ΚΤΑ – ΕΗΔΗ – ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ, κατϊ περύπτωςη. Τπογρϊφονται, 
τουλϊχιςτον, με προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται από αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικό, 
ςύμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και δεςμεύουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα για 
διϊςτημα 10 (δϋκα) μηνών από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να 
υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ 
για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Δεν θα αξιολογηθούν προςφορϋσ οικονομικών φορϋων  που δεν 
προςκλόθηκαν να υποβϊλουν προςφορϊ. 
 
Η οικονομικό προςφορϊ των προςφερόντων ςυντϊςςεται και υποβϊλλεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95, παρ. 2 α ,́ 
του Ν. 4412/2016 (επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ) και  ςτην «ΚΤΑ ΕΗΔΗ – ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ».  
 
Με την προςφορϊ υποβϊλλονται, επύ ποινόσ αποκλειςμού, τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ : 
1. Βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., ςτην κατηγορύα ϋργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ςτην Α1 τϊξη και ϊνω. 
2. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ςύμφωνα με τα ειδικϊ οριζόμενα ςτην παρ. 2 α) του ϊρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, 
που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. 
3. Πιςτοποιητικό φορολογικόσ ενημερότητασ, που εκδύδεται από την Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον 
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη, και το οπούο να εύναι εν 
ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του. 
4. Πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ, που εκδύδεται από τον e-ΕΥΚΑ και το οπούο να εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο 
υποβολόσ του. Η αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α) ωσ 
φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε 
κοινοπραξύα καθώσ και γ) για τα ςτελϋχη -μηχανικούσ του που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ και που 
ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτον eΕΥΚΑ (τομϋασ πρώην ΕΣΑΑ –ΣΜΕΔΕ). Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν αποδεικτικό 
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ. Δεν 
αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ των φυςικών 
προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι.  
5. Τπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ 
για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  
6. Τπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ περύ μη επιβολόσ ςε βϊροσ του τησ κύρωςησ του οριζόντιου αποκλειςμού, ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ.  (ϊρθρο 74, παρ.4, του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει). 
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7. Τπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ περύ δϋςμευςόσ του ότι : α) τηρεύ και θα εξακολουθόςει να τηρεύ κατϊ την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγεύ, τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ 
και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ 
διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α 
του Ν. 4412/2016, β) δεν θα ενεργόςει αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ  ́όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ 
και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγεύ και γ) λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξει την 
εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ από την αναθϋτουςα αρχό. 
8. Τπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι ϋχει λϊβει γνώςη των οριζόμενων ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 4 του 
ϊρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, και ότι δεςμεύεται από αυτϊ.  
 
την περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, υποβϊλλονται, επιπρόςθετα, τα νομιμοποιητικϊ 
ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ 
τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν 
ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. Ειδικότερα : 1) ςτην περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο και εγγρϊφεται 
υποχρεωτικϊ ό προαιρετικϊ ςτο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςτο ΓΕΜΗ, υποβϊλλονται : α) για 
την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ 
τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό του. β) για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και των μεταβολών του 
νομικού προςώπου, Γενικό Πιςτοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την 
υποβολό του., 2) ςτισ λοιπϋσ περιπτώςεισ υποβϊλλονται τα, κατϊ περύπτωςη, νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ 
εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, αποφϊςεισ ςυγκρότηςησ οργϊνων διούκηςησ ςε 
ςώμα, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικού φορϋα), ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου 
εκπροςώπου ότι εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ την υποβολό τουσ. ε περύπτωςη που για τη διενϋργεια τησ παρούςασ 
διαδικαςύασ ανϊθεςησ ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ ςε πρόςωπο πλϋον αυτών που αναφϋρονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα, 
υποβϊλλεται επιπλϋον απόφαςη - πρακτικό του αρμοδύου καταςτατικού οργϊνου διούκηςησ του νομικού προςώπου ςτο οπούο 
χορηγόθηκαν οι ςχετικϋσ εξουςύεσ.  
 
Όλεσ οι ωσ ϊνω υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ 
υποβολόσ προςφορϊσ. 
 
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, ςχετικϊ με την ϋννομη προςταςύα για την παρούςα 
δημόςια ςύμβαςη, όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την ακύρωςη πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
καθώσ και την αναςτολό εκτϋλεςησ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςύμφωνα με όςα 
ορύζονται ςτα ϊρθρα 45 ϋωσ 56 του π.δ. 18/1989 (Α  ́8), το οπούο αποφαύνεται αμετακλότωσ χωρύσ να επιτρϋπεται η προηγούμενη 
ϊςκηςη ϊλλησ ειδικόσ ό ενδικοφανούσ διοικητικόσ προςφυγόσ. 
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