
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Εύοσμος, 05-05-2022 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 17999 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Δ/ΝΣΗ : Παύλου Μελά 24      
Τ.Κ.  : 56224, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη        
Email : dimarxos@kordelio-evosmos.gr               
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ του έργου με τίτλο: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ 719Π, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ», συνολικού  προϋπολογισμού 74.376,17 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%).  
CPV: 45200000-9 «Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού 
μηχανικού». 

 

  
Ο Δήμος Κορδελιού- Εύοσμου προτίθεται να αναθέσει το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ 719Π, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ». Η 
εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 59.980,78 Ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α 
24% ( ήτοι ποσό 74.376,17 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α 
30.7331.02 του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρω  έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 
9360/2022 (ΑΔΑ: Ω5Θ3ΩΛΒ-ΕΑΠ, Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ010163865) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 75.000,00 Ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α 30.7331.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022. 

Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 101/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ30ΩΛΒ-ΡΝΘ) της Οικονομικής 
Επιτροπής : 
α) συγκροτήθηκε ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης και εγκρίθηκαν τα τεύχη του έργου 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ 719Π, ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ» 

β)  καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του εν λόγω έργου και εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης 
του έργου να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Απευθείας ανάθεση) όπως 
τροποποιημένα ισχύει την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας. 

γ)  ορίστηκε πιστοποιημένος χρήστης για την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος είναι ο κ. Σταματιάδης Χαράλαμπος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Μελετών 
και Έργων. Ο ίδιος ορίστηκε για συγκρότηση και τήρηση του ηλεκτρονικού φακέλου μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι η Διεύθυνση 
Μελετών και Έργων. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
οικονομική σας προσφορά να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου των διαχειριστών που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 





Β. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) σε ισχύ, για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 

Γ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ σε ισχύ, 
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό η 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 επιχειρήσεις και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο e-ΕΦΚΑ (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. 

Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η 
δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ). 

Δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:    
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νόμιμου 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 υποβάλλονται:  
 1) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 

εγγράφεται υποχρεωτικά η 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 την 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 χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. 
Στ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.478/2021).           
 





Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. ( άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019).  
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά β) και γ) 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 (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν 
να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
53 του Ν. 4782/2021). 
  
Η διαδικασίας ανάθεσης του έργου με απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί  μέσω της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ από τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων από τον υπάλληλο κ. Χαρ. 
Σταματιάδη, ο οποίος ορίστηκε ως πιστοποιημένος χρήστης (χειριστής) της αναθέτουσας αρχής 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 101/16-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 
ΨΥ30ΩΛΒ-ΡΝΘ). Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 4412/2016 
ως ισχύει την ημερομηνία σύνταξης της πρόσκλησης. 
 
Με βάση τα ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 
οικονομική προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω. Τα έγγραφα που 
δεν υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, κατατίθενται 
σε φυσικό φάκελο (εάν απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) σε σφραγισμένο φάκελο 
στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. 
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
είναι η 15-05-2022. 
 
Συνημμένα 

 Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής 

 Τεύχος Προμετρήσεων 

  Τεύχος Προϋπολογισμού 

 Τεύχος Τιμολογίου 

 ΣΑΥ 

 ΦΑΥ 

 Σχέδιο ΑΡΧ 1 – Ασθενή ρεύματα - Κλιματισμός  
 
Οι προσκαλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι: 

1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 2 – Κομοτηνή, Τ.Κ.  
Τηλέφωνο: 2531025052 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: antanto@yahoo.gr 

 
2. ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ 
Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 49 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55131  
Τηλέφωνο: 2310544991 

mailto:antanto@yahoo.gr




Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@ekkentros.com.gr 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΑΤ Ο.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Διεύθυνση: Μαντινείας 56 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54248 
Τηλέφωνο: 6988624030 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: logistirio@ydrofili.gr 

    
 

 

 

 

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ     ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ 
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