
 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) και ιδίως των άρθρων 54 (παρ. 7), 118, 120 (παρ. 

3), 73 (παρ.1, 2, 6 & 7) και 74 (παρ.1), όπως συμπληρώθηκαν / τροποποιήθηκαν / αντικαταστάθηκαν / 

διαμορφώθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 22, 23, 50 & 53 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 

Α’/09.03.2021). 

2. Τις διατάξεις του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α’/12.10.2020) και ειδικότερα του άρ.40 §1ζ. 

3. Την αριθ. 8025/27-04-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΘΓΩ9Θ-Λ1Υ) απόφαση του Δημάρχου Δελφών περί ορισμού 

Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 Ν. 3852/2010)  

4. Την υπ’ αριθμ: 37057/17-05-2021 (ΑΔΑ : ΧΙΣΞ46ΜΣΛ6-Τ73) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις της ΣΑΕ 055 

και κωδικό εναρίθμου 2003ΣΕ05500005, με τίτλο : «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται στους ΟΣΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας». 

5. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 

26/218/22-12-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Τ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 

275992/30.12.2021 (ΑΔΑ : Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) όμοια του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E- MAIL 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  
Ταχ. Διεύθυνση : Σταλλού 6  
Άμφισσα  Τ.Κ. : 331 00  
Τηλ. : 22650-22151,28347  
e-mail :  : d.texnikon@delphi.gov.gr   
  
  
 ΠΡΟΣ :       «ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»   

                   1Ο χλμ Γραβιάς - Λαμίας 
                   Γραβιά Φωκίδος    Τ.Κ. 330 57 

                             email : maria.papoute@papaioannou-group.gr 

  
 ΚΟΙΝ :      Γραφείο Δημάρχου Δελφών 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4782/21, για 

συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 50 του Ν 4782/2021, για την εκτέλεση του έργου  : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ», A.M. 03/2022   και εκτιμώμενη αξία 28.225,81€ +  6.774,19 € (ΦΠΑ 24%)= 35.000,00 € ». 

 

Άµφισσα 20/05/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 9705/2022
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6. Την αριθ. 03/2022 μελέτη που συντάχθηκε για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ»  και εκτιμώμενη αξίας 28.225,81€ +  6.774,19 € (ΦΠΑ 24%)= 

35.000,00 € ». 

7. Την αριθ. πρωτ. 4609/08-03-2022 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 9ΡΙ1Ω9Θ-ΕΕ8 ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος 2022 (δέσμευση πίστωσης 35.000,00 € από τον ΚΑ 

30-7336.005. 

8. Την αριθ. πρωτ.: 4767/10-03-2022 (ΑΔΑ : ΨΞΑΡΩ9Θ-2Φ5) απόφαση του Αντιδημάρχου Δελφών με θέμα: 

«Τρόπος υλοποίησης διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αφορά το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 28.225,81 € 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 και ισχύει.  

9. Το γεγονός πως προηγήθηκε έρευνα αγοράς για την επιχείρησή σας σύμφωνα με την περ. 31 παρ. 1 

του άρθρου 2 του ν.4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4782/21.  

10. Το γεγονός πως το έργο σύμφωνα με την αριθ. 03/2022 μελέτη και το άρθρο 100 του ΚΔΕ (ν.3669/2008 

όπως ισχύει) περιλαμβάνει εργασίες που εμπίπτουν στην κατηγορία των εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.  

11. Το γεγονός πως οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς έχουν το εκ του νόμου δικαίωμα συμμετοχής στη 

διαδικασία απευθείας ανάθεσης,  δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων – κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ για έργα αντίστοιχου 

πρ/σμού.  

Σας προσκαλούμε: 

Όπως συμμετάσχετε στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021, του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ». 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Α: Γενικά στοιχεία  

Τόσο η ανάθεση όσο και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4782/21 και θα διεξαχθούν υπό τους όρους του νόμου 

αυτού, καθώς και της παρούσας πρόσκλησης και της αριθ. 03/2022 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.  

 

Β. Κριτήριο ανάθεσης 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του ν. 4412/16, με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκφρασμένα σε 

ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή), εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους 

της με αρ. 03/2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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Γ. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

Δ. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

Ε. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4782/21 είναι τα εξής:  

1) Η αριθ. πρωτ.: 4767/10-03-2022 (ΑΔΑ : ΨΞΑΡΩ9Θ-2Φ5) απόφαση του Αντιδημάρχου Δελφών 

2) Η παρούσα πρόσκληση  

3) Η αριθ. 03/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών (Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση, 

Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π)   

4) Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

 

ΣΤ. Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Η κατάθεση προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δελφών (Σταλλού 6 – Άμφισσα , ΤΚ 33100). 

2. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς είναι η  30 Μαΐου 2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.   

3. Η προσφορά των καλούμενων θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

(α) Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα ή τον 

νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ότι: 

1. Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

2. Πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης, 

3. Αναλαμβάνει να παράσχει το έργο όπως περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

4. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παρ. 1 του άρθ. 73 του ν.4412/16. 

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 

μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθ. 79Α του ν.4412/16. Η 

υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
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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 ανώνυμων 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 (άρθ. 

80 παρ.9 και άρθ. 73 παρ.1 του ν.4412/16)  

5. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 

(περ. β της παρ. 4 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) 

6. Δεν έχει επιβληθεί  σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθ. 74 παρ.4 τουν.4412/16 όπως 

αντικαταστάθηκε από το αρθ.  23 του ν. 4782/21.) 

7. 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 

8. Δεν έχει συνάψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς 

επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς.   

9. Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα όταν τους ζητηθούν, 

προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

2. Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή βεβαίωση της οικείας 

Περιφέρειας ότι η εργοληπτική επιχείρηση είναι γραμμένη στα μητρώα της στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

για έργα αντίστοιχου πρ/σμού (παρ.2 του άρ.75 και άρ.76  του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρ.  24 του ν. 4782/21). 

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (παρ.1 του άρ. 73 ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 22 του 

ν. 4782/21) 

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί Ποινικό Μητρώο, θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

4. Φορολογική Ενημερότητα του οικονομικού φορέα και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει για τα 

εν εξελίξει δημόσια έργα. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα θα πρέπει να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 

στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
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εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 

Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 

ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι (παρ.2.α & 

β του άρ. 73 του ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ.  22 του ν. 4782/21).  

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης οικονομικού φορέα και 

συγκεκριμένα: 

i) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ 

ii) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή του. 

iii) Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς. 

7. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, καθώς και ότι τονομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το 

εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

 

Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθ. 80 παρ.12 του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του άρθ. 43 του ν.4605/19) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (4 και 5) 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 την υποβολή τους (άρθ. 80 παρ.12 του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 

άρθ. 43 του ν.4605/19). 

 

(β)  Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», περιέχει υπογεγραμμένο από τον φορέα το έντυπο 

Οικονομικής προσφοράς. 

 

Ζ. Αξιολόγηση προσφοράς / κατακύρωση διαδικασίας: 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και η κατακύρωση της διαδικασίας θα γίνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4782/21.  

Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα από πρόσκληση  

της υπηρεσίας.  

Η προσφορά που θα υποβληθεί δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα δέκα (10) μηνών (άρθρο 97 

του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4782/2021).  

Με το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 

4782/2021 μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

δεν δύναται να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς 

επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.   
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Κατά την αξιολόγηση των προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που 

δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθ. 53 του ν.4782/21). 

Η κατακύρωση της σύμβασης θα εγκριθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δελφών. 

 

Τέλος, η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών  και στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ (https://web.tee.gr).  

 

Ε.Δ.: Γραφείο Δημάρχου Δελφών. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Δελφών 

 

 

Γεώργιος  Τσατσαρώνης  
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