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κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ-Γεκόζηα Έξγα  

 

       

Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη  έξγν κε ηίηιν  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ  Νν 17» (CPV: 45233220-7), πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00 

€ (κε Φ.Π.Α. 24%).   

Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο «απεπζείαο αλάζεζεο» ηνπ άξζξνπ 118 

παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 50 ηνπ Ν.4782/2021. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο έρεη εθδνζεί α) Η ππ αξ 120-19/28-08-2021 [ΑΓΑ:ΧΗΓΓ7ΛΔ-1Τ4] 

απόθαζε ηνπ Π.. ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ πεξί 10εο Σξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2021 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλαθαηαλνκή ππνέξγσλ, ηνπ έξγνπ 

«ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΗ 

Π.Ι.Ν.», κε Κ.Δ. 2020ΔΠ52200001. θαη β) ε ππ’ αξηζκ. πξση. 71101/28694/22-10-2021 

[ΑΓΑ:6ΥΑ27ΛΔ-ΦΞΤ] απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε πεξί έγθξηζε δηάζεζήο πίζησζεο θαη  νξηζκνύ 

Τπόινγνπ Γηαρεηξηζηή Έξγνπ ΑΔΠ 522 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ 

ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΗ Π.Ι.Ν.», κε Κ.Δ. 2020ΔΠ52200001 ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

ππνέξγν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ Νν 17» κε θσδηθό ππνέξγνπ 
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Γηα ην έξγν κε ηίηιν  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ  Νν 17» , έρεη 

εθδνζεί ε κε Μνλαδηθό Αξηζκό ΑΓΑΜ: 22PROC010532993 Πξόζθιεζε θαη αλαξηήζεθε   κε 

πζηεκηθό Αξηζκό ΔΗΓΗ 188906 , ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ν ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο 

γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ελ ιόγν έξγνπ. Δληνπίζηεθε θαηά ηελ Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία ππνβνιήο 

Πξνζθνξώλ  (17/05/2022 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00π.κ.) , όηη εθ παξαδξνκήο είρε 

ελεξγνπνηεζεί δηαδηθαζία ειεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ ηξηώλ ηαδίσλ θαη επνκέλσο , δελ ήηαλ 

εθηθηό ζηνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο λα θαηαζέζνπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ θαηέζηε εθηθηή ε ππνβνιή 

πξνζθνξώλ από ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο . Οη ππάιιεινη ηεο   Γηεύζπλζεο 

Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Κέξθπξαο θα. Αξγπξνύ Μίιθα θαη θα. Βαζηιάθε Διεπζεξία , δηαπίζησζαλ 

όηη δελ είρε ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά ζηνλ Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκό κε ζπζηεκηθό αξηζκό 

188906 , θαζώο θαη όηη ππήξρε αληηθεηκεληθή αδπλακία ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο Οηθνλνκηθνύο 

Φνξείο λα ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο. Γεδνκέλνπ όηη ν Γηαγσληζκόο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ΔΗΓΗ , πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί εθ λένπ κε ηνλ νξζό ηξόπν , 

απνθαζίδεηαη κε ηελ Παξνύζα ε Μαηαίσζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ , κε ζπζηεκηθό αξηζκό 

188906 , ζύκθσλα θαη κε ην Άξζξν 106 παξάγξαθνο 1 εδάθην α ηνπ Ν.4412/2016 , όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ιόγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Δπηπιένλ κεηά ηελ καηαίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκβαζεο Γεκόζηνπ έξγνπ , απνθαζίδεηαη κε 

ηελ παξνύζα ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκβαζεο Γεκόζηνπ έξγνπ , 

κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη κε ηνπο ίδηνπο πξνζθεθιεκέλνπο θνξείο , κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

ΔΗΓΗ , κε ηελ δεκηνπξγία λένπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ . 

Παξαθαινύκε αθνπ ιάβεηε ππόςε ζαο ηα ζηνηρεία ηεο  εγθεθξηκέλεο  κειέηεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ « ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ  Νν 17» ηεο 

Π.Δ. Κέξθπξαο λα καο ππνβάιιεηε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, ζρεηηθή πξνζθνξά κέρξη 31/05/2022 εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 10:00. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη  ε 31/05/2022 εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 12:00 θαη ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Κέξθπξαο θα. Αξγπξνύ Μίιθα θαη θα. Βαζηιάθε Διεπζεξία.  

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (ΔΗΓΗ- Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 

ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κε αξ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρσζκίζεης ηετληθώλ 

δεηεκάηωλ ποσ αθορούλ ηελ αλάζεζε ηωλ Δεκοζίωλ Σσκβάζεωλ έργωλ, κειεηώλ, θαη παροτής 

ηετληθώλ θαη ιοηπώλ ζσλαθώλ επηζηεκοληθώλ σπερεζηώλ  κε  τρήζε ηωλ επηκέροσς εργαιείωλ θαη 

δηαδηθαζηώλ  ηοσ Εζληθού Σσζηήκαηος Ηιεθηροληθώλ Δεκοζίωλ Σσκβάζεωλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

Μαδί κε ην ζπκπιεξσκέλν θαη λνκίκσο ππνγεγξακκέλν ένηςπο ηηρ οικονομικήρ 

πξνζθνξάο, ην νπνίν ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 

παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016. 

Α. Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016, 

παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

1. Βεβαίωζη εγγπαθήρ ζηο Μ.Δ.ΔΠ  γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ. 

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




 

 

2. Τπεύθςνη δήλωζη εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ 

όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ 

Ν.4412/2016.  

3. Απόζπαζμα ηος ποινικού μηηπώος, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη 

πξνϋπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο θαη ηεο σο άλσ ππεύζπλεο 

δήισζεο αθνξά θαη ηα θάησζη πξόζσπα: ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε 

πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε θαη ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ππνβάιιεηαη 

εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην 

πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. Η ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ 

δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα 

νπνία κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά 

πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 

ηνπ Ν.4412/2016) 

4. Πιζηοποιηηικό θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ, πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκόζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε.  

5. Πιζηοποιηηικό αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ πνπ εθδίδεηαη από ηνλ  e-ΔΦΚΑ. Η 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαιύπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνύ θνξέα α) σο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα ην πξνζσπηθό ηνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κόλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζώο θαη γ)  

γηα ηα ζηειέρε-κεραληθνύο ηνπ πνπ ζηειερώλνπλ ην πηπρίν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο 

θαη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ eΔΦΚΑ (ηνκέαο πξώελ ΔΣΑΑ –ΣΜΔΓΔ). Οη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθό ηνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ απνηεινύλ απόδεημε ελεκεξόηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο 

εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο  ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ 

ζηειερώλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη 

λνκηθά πξόζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεύζπλε 

δήισζε πεξί ηνπ όηη δελ απαζρνινύλ πξνζσπηθό, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζε εκεδαπνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Αλ απαζρνινύλ ηέηνην 

πξνζσπηθό, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθό απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 

εθδηδόκελν από ηνλ eΔΦΚΑ. 

6. Τπεύθςνη δήλωζη ηνπ πξνζθέξνληνο όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ όζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

7. Δκηύπωζη ηηρ καπηέλαρ “ηοισεία Μηηπώος/ Δπισείπηζηρ” από ηην ηλεκηπονική 

πλαηθόπμα ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων Δζόδων, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην 

taxisnet, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηάο 

ηνπο. 

8. Τπεύθςνη δήλωζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ 

νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 

παξ.4 Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021). 

9. Τπεύθςνη δήλωζη όηη ν ίδηνο ή ειεγρόκελν από απηόλ θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δελ 

έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ 4412/2016 κε ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ 

γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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10. Δηδηθά, γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλώηαησλ επηηξεπηώλ 

νξίσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιή ελεκεξόηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρύεη, ζπλνδεπόκελεο, αλά πεξίπησζε, 

από πίλαθα όισλ ησλ ππό εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε 

ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην 

ππόινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθό αλεθηέιεζην, γηα ηα έξγα πνπ είλαη ππό εμέιημε 

θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελεκεξόηεηα πηπρίνπ ή 

 ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ζπλνδεπόκελεο από πίλαθα 

όισλ ησλ ππό εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην 

θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππόινηπν αλά έξγν 

θαη ην ζπλνιηθό αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ελεκεξόηεηα πηπρίνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
  

11. Αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ θαη εηδηθόηεξα ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, 

ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα από ηα νπνία πξνθύπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηόο αλ ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο 

δηαηάμεηο απηώλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ηζρύνο  

Δηδηθόηεξα: 

Α. Για ηοςρ ημεδαπούρ οικονομικούρ θοπείρ ςποβάλλονηαι: 

1) ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη νομικό ππόζωπο θαη εγγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ζην ΓΔΜΗ θαη δειώλεη ηελ εθπξνζώπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο 

ηεο ζην ΓΔΜΗ: 

α) γηα ηελ απόδειξη ηηρ νόμιμηρ εκπποζώπηζηρ, ςποβάλλει ζσεηικό πιζηοποιηηικό 

ιζσύοςζαρ εκπποζώπηζηρ, ηο οποίο ππέπει να έσει εκδοθεί έωρ ηπιάνηα (30) 

επγάζιμερ ημέπερ ππιν από ηην ςποβολή ηος.   

β) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, 

Γενικό Πιζηοποιηηικό Μεηαβολών ηνπ ΓΔΜΗ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

2) ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη 

λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 

απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζώκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα), ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ 

όηη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

εμνπζίεο ζε πξόζσπν πιένλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απόθαζε- πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνύ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο.  

Β. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθό πξόζσπν/ αηνκηθή επηρείξεζε, ηα 

θπζηθά, εθόζνλ έρεη ρνξεγήζεη εμνπζίεο εθπξνζώπεζεο ζε ηξίηα πξόζσπα, 

πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά  γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη εν ιζσύ 

καηά ηο σπόνο ςποβολήρ ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, 

 εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηπειρ (3) μήνερ πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ 

Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 
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Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαηαηίζεηαη από ηνλ αλάδνρν «εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», 

ζε πνζνζηό επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο πέληε ηνηο εθαηό (5%).  

Η παξνύζα πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζην Γηαδίθηπν: ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα www.eprocurement.gov.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ  www.pin.gov.gr θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο www.tee.gr. 

Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ «ΟΠ- Δ..Η.ΓΗ.». 

εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021). 
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