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ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 475 

       ΑΓΡΙΝΙΟ 22-06-2022 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 328 θαη 330 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο, αληίζηνηρα,  

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 128 θαη 130 ηνπ Ν.4782/2021)  

 

Η παξνύζα αλαξηάηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΚΗΜΓΗ θαη ζην site ηεο 

ΓΔΤΑΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ (meletes@central.tee.gr) 

ΠΡΟ  

1. KΩΝ/ΝΟ ΒΑΛΣΙΝΟ Δ.Δ. 

Παπαζαλάζε 1, Αγξίλην  

2. ΑΦΟΙ Α. ΣΔΛΙΟΤ & ΙΑ Ο.Δ. 

Ι.ηαΐθνπ 21, Αγξίλην 

3. ΑΚΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  

Πιαηεία Παλαγνπνύινπ 1, Αγξίλην 
ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΓΔΤΑΑ  
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  
30-06-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ  13.00 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: “Καηαζθεπή 

αγσγνύ νκβξίσλ, λόηην ηκήκα νδνύ 

Υαξηιάνπ Σξηθνύπε” (κειέηε Μάξηηνο 

2022) 
CPV 45232130-2 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 
54.500,00 € 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γελ απαηηείηαη  
Κ.Α.Δ.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  15.01 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Σερληθή Τπεξεζία 26410-28139, 

2641045361(129) 

 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Σα θαηά ηνλ λόκν (4412/2016 όπσο ηζρύεη) δηθαηνινγεηηθά (έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο*, θνξνινγηθή & αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, πνηληθό/πνηληθά 

κεηξώα) 

2. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ ζε ηζρύ, γηα έξγα θαηεγνξίαο “Τδξαπιηθά” 

ηάμε Α1 ή κεγαιύηεξε. 

3. Τπεύζπλε δήισζε πεξί αλεθηέιεζηνπ 

4. Τπεύζπλε δήισζε πεξί πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ από ην ΔΠΔ γηα 2 έηε 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016  

6. Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ νη θάησζη ιόγνη 

απνθιεηζκνύ [ιόγνη 6(α) έσο 6(δ) ηεο πξόζθιεζεο]:  

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ λ. 4412/2016,                    





(β) ππάξρνπλ επαξθώο εύινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε 

ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ, 

(γ) εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε 

άιια, ιηγόηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο 

παξόκνηεο θπξώζεηο, 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 

παξνύζαο,  

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ αθεξαηόηεηά ηνπ. 

7. Πηζηνπνηεηηθό δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή, όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. 

8. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Έληππν νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ΔΗΓΗ). 

 

* απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα (από ηα - θαηά 

πεξίπησζε - ππνβαιιόκελα “λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα”, όπσο έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο, πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ε λόκηκε ζύζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.) θαζώο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ηνπο ή/θαη ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ.  

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απνηεινύλ: 

• Σν πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (έθδνζε ην πνιύ έμη -6- κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ) κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ θαη ην είδνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο (άζθεζε ηνπ εηδηθνύ επαγγέικαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο). Δθόζνλ ν δηαγσληδόκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνύ πξνζώπνπ (εηαηξείαο), ζηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

- Σα θύιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία δεκνζηεύζεθαλ ην ηδξπηηθό 

θαηαζηαηηθό θαη νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (θαη ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή ην ηειεπηαίν 

θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό (από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ζε πεξίπησζε ΔΠΔ) ή ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Η., εάλ πξόθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ. 

- Σν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθό ζεσξεκέλν από ην πξσηνδηθείν ή λόκηκα επηθπξσκέλν θαζώο θαη νη ηπρόλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεσξεκέλεο ή επηθπξσκέλεο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν, εάλ πξόθεηηαη γηα ΟΔ θαη ΔΔ. 

Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από πξόζσπν πνπ δελ πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ έγγξαθα όηη έρεη ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ 

όηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. 





Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γ.Ο.Τ. θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΗΔΗ ΝΑΙ 

FAX OXI 

E-MAIL ΟΧΙ 

ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΧΙ 

ΑΛΛΟ ΜΕΟ  ΟΧΙ 

 

 

    

Ο Πρόεδρος Δ.. 

 

 

 

Ισάλλεο Π. Φαξκάθεο  

 

              

 

 




