
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Εύοσμος:  17/05/2022

Αριθ. Πρωτ.: 20108

Πληρ.: κα Τσουρπή Όλγα
Δ/νση: Μαιάνδρου 98, 56 224, Εύοσμος
Τηλ.: 2310-559.253
Ηλεκ. Ταχ.: dke.t.odopoiias@n3.syzefxis.gov.gr 

Προς: ΝΙΚ. ΚΑΙΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΤ 49 ΟΔΟΣ 
ΔΑ9 Τ.Κ. 570 22
Ηλεκ. Ταχ: kaisidis@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή του έργου  “Συντήρηση τμήματος
αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό 28ης Οκτωβρίου της Δημ. Εν. Ευόσμου” (Α.Μ. 04/22),
προϋπολογισμού 28.532,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης
την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,  με
ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 και ιδίως του άρθρου 58 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 38 και του άρθρου 118 (όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16.
6. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/08-06-2006).
7.  Την  αρ.  57654/22-05-17  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  (ΦΕΚ
1781/τ.Β΄/23-05-17).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13-11-2017).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18.
10. Τις διατάξεις του Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52/Α΄/01-04-19) και ιδίως του άρθρου 43.
11. Τις διατάξεις του Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66/Α΄/25-04-19) και ιδίως του άρθρου 33.
12. Τις διατάξεις του Ν.4609/19 (ΦΕΚ 67/Α΄/03-05-19) και ιδίως του άρθρου 56.
13.  Την  υπ΄  αριθμ.  1450/21  (αρ.  πρωτ.  50239/03-12-21,  ΑΔΑ:  6ΙΛΡΩΛΒ-Ν0Κ)  απόφαση
Δημάρχου.
14. Την υπ΄ αριθμ. 04/22 μελέτη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών
Έργων, Τμήμα Οδοποιίας – Συγκοινωνιών - Κυκλοφορίας & Πολ. Προστασίας.
15.  Το  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  19384/12-05-22  (ΑΔΑΜ:  22REQ010540360)  πρωτογενές  αίτημα
δαπάνης της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων.
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19460/12-05-22 (ΑΔΑ: Ψ212ΩΛΒ-Φ9Ξ, ΑΔΑΜ: 22REQ010541747)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 500 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
17. Το από 13-05-22 έγγραφο περί επιλογής αναδόχου.
18. Τον προϋπολογισμό του έτους 2022.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ.
ΜΕΛ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Συντήρηση  τμήματος  αγωγού  ομβρίων  υδάτων  στην
οδό 28ης Οκτωβρίου της Δημ. Εν. Ευόσμου

04/22 28.532,40
(με το Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ

1 Ανακατασκευή  ενός  τεμαχίου  φρεατίου
υδροσυλλογής  ομβρίων  υδάτων  και
εσωτερική επισκευή του πλαισιωτού αγωγού.

ΤΕΜ. 13,00 1.770,00 23.010,00

(στις τιμές περιλαμβάνεται και το Γ.Ε. & Ε.Ο. 18,00%)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 23.010,00

Φ.Π.Α.: 5.522,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 28.532,40

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες φέρουν αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV ως
εξής:  45246410 (Συντήρηση  αντιπλημμυρικών  έργων),  χρηματοδοτείται  από  ΣΑΤΑ και  θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30.7336.04 του προϋπολογισμού του έτους 2022.
Καλείτε η εταιρεία “ΝΙΚ. ΚΑΙΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με έδρα
στην ΒΙ.ΠΕ.  Θεσ/νίκης  ΟΤ 49 οδός  ΔΑ9 Τ.Κ.  570 22  και  Α.Φ.Μ.  081704180,  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης,  τηλ.  Επικοινωνίας  2310-795.969,  να  εκδηλώσει  ενδιαφέρον  με  σχετική
οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και θα είναι σύμφωνη με την 04/22 μελέτη.
Η προσφορά θα κατατεθεί ύστερα από πρωτοκόλλησή της στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
&  Συντηρήσεων  Τεχνικών  Έργων  (Μαιάνδρου  98,  Εύοσμος),  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε
ταχυδρομικώς μέχρι και την Παρασκευή 20-05-2022 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, θα
υποβληθεί σε φάκελο σφραγισμένο σε  δύο αντίγραφα, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όρους της υπ΄ αριθμ. 04/22 μελέτης
και θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της
διαδικασίας.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο του έργου και της δαπάνης που περιγράφεται
στην 04/22 μελέτη και η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο της μελέτης λόγω της φύσης του
έργου.  Η υποδιαίρεση θα οδηγήσει  σε  χρονοβόρες  διαδικασίες  και  πιθανόν σε  υψηλότερες
προσφορές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 22 και του άρθρου 23 του Ν.4782/2021, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 (ΦΕΚ Α75/1986)  του οικονομικού φορέα/του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του Ν.4412/16 (όπως
τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  28  του  Ν.  4782/21), η  οποία  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με την οποία θα δηλώνεται:

Ι. Ότι λάβατε γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων που αναφέρονται στην
υπ΄ αριθμ. 04/22 μελέτη και ότι τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΙΙ. Ότι η προσφορά σας ισχύει και σας δεσμεύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από
την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας.





ΙΙΙ. Ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της
04/22 μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία

2. Αντίγραφο Μ.Ε.Ε.Π. δραστηριοποίησης στην κατηγορία έργου “ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ”.

3. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/96 (ΦΕΚ Α75/1986)  του οικονομικού φορέα/του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του Ν.4412/16 (όπως
τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  28  του  Ν.  4782/21),  η  οποία  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με την οποία θα δηλώνεται:
Ι.  Ότι  δεν  υφίστανται  νομικοί  περιορισμοί  λειτουργίας  της  επιχείρησης  σας  και  δεν  έχετε
αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

ΙΙ. Ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος σας κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν.4782/21).

ΙΙΙ. Ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για
την αθέτηση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

4. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/96 (ΦΕΚ Α75/1986)  του οικονομικού φορέα/του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του Ν.4412/16 (όπως
τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  28  του  Ν.  4782/21),  η  οποία  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με την οποία θα δηλώνεται:

Ι. Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 22  του Ν.4782/2021 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α
του  Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε  από το  άρθρο 28 του  Ν.  4782/21).  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:  α)  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 β)  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
γ)  στις  περιπτώσεις  των  συνεταιρισμών,  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
(άρθρο 29 παρ. 9 του Ν.4782/2021 και άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4782/2021).

ΙΙ.  Στην  υπεύθυνη  δήλωση  να περιλαμβάνεται  μνεία ότι  ο  ίδιος  ή  ελεγχόμενο  από αυτόν
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης. 

5. Φορολογική ενημερότητα – Ασφαλιστική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις  του  οικονομικού  φορέα,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  (φορολογική
ενημερότητα)  και  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστική
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική
νομοθεσία  αντίστοιχα, που  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.

Για  τους  προσφέροντες  που είναι  εγκατεστημένοι  ή εκτελούν έργα στην  Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

5.1) 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. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-79%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-79%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/




5.2) 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. 

Τα  ανωτέρω πιστοποιητικά  (5.1  και  5.2)  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  29  παρ.12  του
Ν.4782/2021, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

5.3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 (ΦΕΚ Α75/1986) του οικονομικού φορέα/του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του Ν.4412/16  (όπως
τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  28  του  Ν.  4782/21),  η  οποία  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με την οποία θα δηλώνεται: 

Ι. 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.

6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα οποία γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

Ι. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 

ΙΙ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  δεν  υποβάλλουν  πιστοποιητικό  περί  μη  θέσης  σε
εκκαθάριση. 

7.  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων, όπως  αυτά  εμφανίζονται  στο
taxisnet,   από την οποία να προκύπτει  η  μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς
τους.

8.  Υπογεγραμμένη  επισυναπτόμενη  ενημέρωση  για  την  επεξεργασία  προσωπικών
δεδομένων.

Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο προσφέροντας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

Σε  περίπτωση  που  από  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά  του  τρίτου  οικονομικού  φορέα
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και δεν πληρούν τα ζητούμενα της υπ΄ αριθμ.
04/22  μελέτης  και  της  παρούσας  πρόσκλησης  υποβολής  προσφοράς,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
απαιτεί από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει τον υπεργολάβο.

Οι  προσφορές  και  αιτήσεις  συμμετοχής  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.

γ) Ο αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης.

δ)  Η  καταληκτική  ημερομηνία  (ημερομηνία  λήξης  υποβολής  προσφορών  ή  αιτήσεων
συμμετοχής).

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 34 παρ. 1 Ν.4782/21).

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/




Οι οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  εις διπλούν με  την  προσφορά τους,  μέσα στον κυρίως
φάκελο, τα ακόλουθα:

α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

β) Οικονομική Προσφορά, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 Ν.4782/21 και στην 04/22 μελέτη σύμφωνα με την οποία:

Ι.  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  συμπληρώσουν  και  θα  καταθέσουν  υποχρεωτικά  το  Τιμολόγιο  της
μελέτης (όμοιο με το τιμολόγιο της Υπηρεσίας) &

ΙΙ. Προϋπολογισμό (όμοιο με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας).

Σε όλα τα τιμήματα κατ΄ αποκοπή θα περιλαμβάνεται και το ποσοστό οφέλους, γενικών
εξόδων κ.λ.π. του αναδόχου.

Στις  περιπτώσεις  που  με  την  αίτηση  συμμετοχής  ή  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά, είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.2690/99 (Α΄45),
είτε  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση, στην  οποία
βεβαιώνεται  η  ακρίβεια  τους  και  η  οποία  φέρει  υπογραφή μετά  την  έναρξη διαδικασίας
σύναψης  σύμβασης.  Ως  χρόνος  έναρξης  της  διαδικασίας  απευθείας  ανάθεσης,  νοείται  η
ημερομηνία  αποστολής  προς  τους  οικονομικούς  φορείς  της  πρώτης  πρόσκλησης  υποβολής
προσφοράς.

Σημειώνεται  ότι  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  προσφορές  οικονομικών  φορέων  που  δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 53 παρ.3α του Ν.4782/2021).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες από την ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4782/21.

2. Όλες οι εργασίες θα γίνουν όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 04/22 μελέτη και σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του επιβλέποντα μηχανικού.

3. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών και εφ΄ όσον
έχουν γίνει οι κατά νόμου επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι πιστοποιήσεις του έργου θα
ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται προς έγκριση στον
φορέα υλοποίησης του έργου.
Κάθε  πιστοποίηση  του  έργου πρέπει  να  είναι  ανακεφαλαιωτική/συγκεντρωτική  και  οι
προηγούμενες πιστοποιήσεις του έργου θα αφαιρούνται από αυτή.
Οποιαδήποτε  εργασία  έχει  ατέλειες  ή  κακοτεχνίες  ή  είναι  κατά  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο
ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με την Σύμβαση, δεν περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις
του έργου μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Σύμβασης.
Όλες  οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο  θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων τιμολογίων
αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νόμιμων παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται
απαραίτητα  με  τα  κατά  περίπτωση προβλεπόμενα  ή  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  έγγραφα,
έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του φορέα υλοποίησης του έργου.
Δεν προβλέπεται η καταβολή συμπληρωματικού εργολαβικού ανταλλάγματος (πριμ) για την
περίπτωση νωρίτερης περαίωσης του έργου.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής προς τον ανάδοχο.
Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

4. Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών, σύμφωνα με το
άρθρο 85 του Ν.4782/21, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαίωση περάτωσης.
Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 85 του Ν.4782/21.
Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση
περάτωσης  του  έργου. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να  επιθεωρεί  και  να  συντηρεί
δωρεάν το έργο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/




και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε
κακή χρήση
Για την παραλαβή του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4782/21.

5. Το έργο περιλαμβάνεται στο  Τεχνικό Πρόγραμμα και  στον  Προϋπολογισμό  του Δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου του έτους 2022, με την ένδειξη Κ.Α.: 30.7336.04 και χρηματοδοτείται από
ΣΑΤΑ με το ποσό των 28.532,40€.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το
Ν.4912/22 (ΦΕΚ 59/17-03-22 τεύχος Α΄), της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) ΕΜΔΥΔΑΣ, της κράτησης 2,5‰
υπέρ της  Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 περ. θ΄ του ν.
4412/16 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12.02.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών (Β΄2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του
Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν.4412/2016  (η τελευταία κράτηση
πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  για θέματα της
διαγωνιστικής  διαδικασίας  στο  Τμήμα  Οδοποιίας  –  Συγκοινωνιών  –  Κυκλοφορίας  &  Πολ.
Προστασίας  του  Δήμου  Κορδελιού  –  Ευόσμου  (Τηλ.  2310-559.253-54)  κατά  τις  εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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