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Προς 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΗΜΟΠΟΤΛΟΤ – Δ.Γ.Δ. 

 ΤΦΗΛΑΝΣΗ  05 

221 32 ΣΡΙΠΟΛΗ  

email : vassilikidi@gmail.com       

 

 

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ  

«σνηήρηζη - Βεληίωζη δημοηικής οδοποιίας Σ.Κ. Νσμθαζίας» 

 

 Ο  Γήκνο Γνξηπλίαο  έρνληαο ππόςε: 

 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α). 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209  ηνπ Ν. 3463/06 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», όπσο έρεη  

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 120, όπσο  ηξνπνπνηήζεθε από ην 

Ν.4782/2021 θαη ηζρύεη. 

4) Τo άξζξν 130 Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/28.06.2014 ηεύρνο Α ́ ), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» , όπσο έρεη  ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

5) Τηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4555/18 ( ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύρνο Α '). 

6) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4605/19 (ΦΔΚ 52/01.04.2019 ηεύρνο Α’). 

7) Τελ αξ. 220/2021 Α.Ο.Δ. (ΑΓΑ: ΨΓΘΜΩ90-7ΔΔ) πεξί θαηαλνκήο ρξεκαηνδόηεζεο από ην 

Πξόγξακκα Φηιόδεκνο ΙΙ. 

8) Τελ αξ. 130/2021 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ. 

9) Τν αξ. 10318/09-12-2021 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 21REQ009735132) γηα ηελ αλάγθε 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «σνηήρηζη - Βεληίωζη δημοηικής οδοποιίας Σ.Κ. Νσμθαζίας». 

10) Τν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ αξ. 

10504/14-12-2021 (ΑΓΑ: 654ΥΧ90-212, ΑΓΑΜ: 21REQ009748424) απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, κε ζεηξά έθδνζεο ΑΟΔ θαη αξηζκό θαηαρώξηζεο 166 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ 

Γήκνπ. 
 

Πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «σνηήρηζη - Βεληίωζη δημοηικής 

οδοποιίας Σ.Κ. Νσμθαζίας» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε Απόθαζε Γεκάξρνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16, άξζξν 118 θαη 120, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 

4782/2021, θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 130/2021 κειέηεο 

ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο.  
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Τν είδνο ησλ εξγαζηώλ εκπίπηεη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (CPV): 45233120-6 – Έργα οδοποιίας. 

 

Η ζπλνιηθή πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 29.999,67€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

Με βάζεη ηα αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο ππνβάιιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αλαθεξόκελνπ έξγνπ έσο θαη  ηελ 01 – 07 – 2022, εκέξα Παραζκεσή, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο. 

 

Πξνο απόδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο θαη 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, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4782/2021, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην πνζό ηεο πξνζθνξάο (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά), αλά 

νκάδα εξγαζηώλ, ηελ εκεξνκελία πνπ ζπληάρζεθε, ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξνζθέξνληα, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Ννκαξρηαθό Μεηξών ηνπ Ν. Αξθαδίαο ή ΜΔΔΠ, ζηελ θαηεγνξία 

έξγσλ Οδοποιίας. 

β.  Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 

ηνπ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκόζησλ 

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

γηα ηα δεκόζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε, πνπ λα είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπ, 

άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηό ρξόλνο ηζρύνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ εθδίδεηαη από ηνλ e-ΔΦΚΑ. Η αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα  θαιύπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα α) 

σο θπζηθό πξόζσπν, β)  γηα έξγα πνπ εθηειεί κόλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία,  πνπ λα είλαη ελ ηζρύ 

θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηό ρξόλνο 

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

ε. Υπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

δ. Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο, κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, πνπ εθδίδεηαη από ην αξκόδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

ε. Υπεύζπλε Γήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ 

νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν74 παξ.4 

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

ζ. Υπεύζπλε Γήισζε όηη δελ ζπληξέρνπλ, ζην πξόζσπό ηνπ, νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ησλ θάησζη 

πεξηπηώζεσλ: 

 έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 

4412/2016, 

 ππάξρνπλ επαξθώο εύινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ, 

 εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν.4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγόηεξν παξεκβαηηθά 

κέζα, 

 εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από ηελ πξόηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4782/2021, δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγόηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
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 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, 

 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, 

 εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 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, 

 εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

η. Υπεύζπλε Γήισζε ζπλνδεπόκελε 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. 

θ. Δθηππσκέλε, από ΑΑΓΔ, θαξηέια ζηνηρείσλ κεηξώνπ επηρείξεζεο, πεξί ελεξγήο θαηάζηαζεο 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

ι. Υπεύζπλε δήισζε όηη ν ίδηνο δελ έρεη  ζπλάςεη ζύκβαζε ηνπ άξζξνπ 118,  όπσο  ηξνπνπνηήζεθε 

κε  ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021  κε ηνλ Γήκν Γνξηπλίαο, γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ 

πξηλ ηελ  πξνζθνξά ή ηε ιήςε ηεο απόθαζεο. 

 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο  

παξνύζαο πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7
α
 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

 

Σεκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά (άξζξν 120 παξ.3β ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 

ηνπ  Ν.4782/2021). 

 

Η παξνύζα Πξόζθιεζε αλαξηάηαη: 

(α) ζην ΚΗΜΓΗΣ 

(β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο: www.gortynia.gov.gr   &  

(γ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

 

 

Ο Γήμαρτος Γορησνίας 

 

 

Δσζηάθιος Υαρ. Κούλης 

http://www.gortynia.gov.gr/
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