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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Πρέβεζα,   20/06/2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    Αρ. πρ.   :   10.651  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     
Προς : Ως πίνακας αποδεκτών 

  

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   --   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   ::   

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ » 
 

 
 

Ο Δήμος Πρέβεζας σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για την συμμετοχή στην επιλογή, 

με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : 

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ », προϋπολογισμού μελέτης 96.774,20  

€ (πλέον Φ.Π.Α.24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις της παρ. 2γ’ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 

β) του κάτωθι όρους της παρούσας πρόσκλησης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 

404/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του  Ν. 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ » 

Εκτιμώμενης αξίας 96.774,20 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 

ήτοι 120.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

CPV:  45233120-6 (Έργα οδοποιίας) 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 

2. Την παράγραφο1β του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 

3. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 25128/15.04.2022 Απόφαση του αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών 

για την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Πρέβεζας κατά το χρονικό διάστημα 11-12 Δεκεμβρίου 2021 ,ο 

Δήμος Πρέβεζας  επιχορηγήθηκε σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 για 

«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού της Χώρας »με το συνολικό ποσό των 200.000,00 ευρώ 

4. Την από 30/05/2022 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας με την 

οποία εγκρίθηκε –θεωρήθηκε η υπ’αριθμ 51/2022 μελέτη του έργου. 

5. Την αριθ. 404/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. 
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6.Την υπ. αριθμ. 128/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η 2η 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2022 

7. Την υπ. αριθμ. 132/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η 6η 

αναμόρφωση Εσόδων- Εξόδων, του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων του Πίνακα Αποδεκτών, για τη συμμετοχή 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθ. 32 του Ν.4412/2016 και με το άρθρο 32Α του 

Ν.4412/2016, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθ. 43 παρ. 1 του Ν.4605/2019, για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  :«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ       

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ » 

 

 

1. Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Οδός : Β. Μπάλκου 1 

Ταχ.Κωδ. : 48100 

Τηλ. : 2682025196 

E-mail : dty@1485.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορίες: κ. Ν. Γεωργάκο, κ. Κ. Μωραΐτη 

 

Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Προϊσταμένη Αρχή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, θα ενημερώσουν για τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον 

ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, θα ενημερώσουν τους προσφέροντες ή τον 

ανάδοχο για τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο 

αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους. 

 

2. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
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2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν.4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 

παρ.2γ. του Ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), ως τροποποιήθηκε με το αρ.43 του 

Ν.4605/2019 

β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 

δ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, 

ε) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

στ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ζ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

2.2. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λαμβάνουν γνώση του φακέλου του έργου και των 

συμβατικών τευχών δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Πρέβεζας (πληροφορίες: κ. Ηλίας Τσάγκας ) 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  30/06/2022 ημέρα Πέμπτη 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας 

www.dimosprevezas.gr 

3. Περιγραφή του έργου  

Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» αφορά την εκτέλεση των αναγκαίων επειγουσών 

εργασιών για την σταθεροποίηση της κατολίσθησης, την ανακατασκευή των τμημάτων 

του κατεστραμμένου οδοστρώματος ,την κατασκευή ιρλανδικής διάβασης στην κοίτη 

ρέματος  που έχει επιχωματωθεί από φερτά υλικά ,την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

των οχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των δημοτών στο οδικό δίκτυο σε περιοχές 

των τοπικών κοινοτήτων Τ.Κ Σκιαδά ,Τ.Κ Βρυσούλα,Τ.Κ Ρεματιάς και Τ.Κ  

Κοτσανόπουλου της ΔΕ Λούρου. 

 

4. Προϋπολογισμός έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).Το 

έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ-055, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 

2003ΣΕΟ5500005 για Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού της 

Χώρας » για τη χρηματοδότηση του υποέργου  με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ». 

 

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού στην έδρα των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας. Οι προσφορές μπορούν επίσης να κατατεθούν και 

στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας, μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται με τη παρούσα 

(οπότε αναγράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο η ημέρα και, σε περίπτωση κατάθεσης την 
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καταληκτική ημερομηνία λήξης, η ώρα παραλαβής). Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα 

δεν γίνονται δεκτές. Οι φάκελοι προσφορών θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένοι 

και θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τα ακόλουθα:  

(i) την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής 

(ii) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «   «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ». 

(iii) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(iv) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

Οι φάκελοι προσφορών θα περιλαμβάνουν, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους διαγωνιζόμενους για διάστημα δέκα (10) 

μηνών, ενώ δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής. 

 

6. Λόγοι αποκλεισμού - Κριτήρια επιλογής 

6.1. Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 

75 και 76 του ν. 4412/2016 και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού 

των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

 

6 .2.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην Α1 τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας και Α1 τάξη και άνω 

για έργα Οικοδομικά 

 

6.3.Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό 

διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 

71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 

3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 

71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

 

6.4.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ισχύει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ορίζεται στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), όπως 

ισχύει. 

 

7. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.   
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α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 

των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

β) 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: 

β1) 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. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην 

Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  

Α.Α.Δ.Ε. 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν 

έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται 

από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.   

β2) 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. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 

υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών 

εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, 

προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.. 
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β3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 

(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 

 

γ1) «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 το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα.  

 

γ2) 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.  

 

γ3) 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. 

 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 

παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 

στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και 

φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 

(Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται 

ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική  επιχείρηση, δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την 

πλήρη έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. 

εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού 

επαγγελματικού παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του 

Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ως άνω π.δ. 

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού. 

 
8. Δικαιολογητικά καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας  



 7 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 

71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι 

του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ή βεβαίωση 

εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση . 

 

9. Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

 

10. Κρατήσεις 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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), 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. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (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. 

 

11. Προκαταβολή 

Δεν προβλέπεται προκαταβολή στο έργο. 

 

12. Κανόνες διαπραγμάτευσης – Κριτήριο ανάθεσης - Υπογραφή σύμβασης 

Με τη παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής : 

9.1. Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

9.2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας των προσφορών ορίζεται η 05/07/ 2022, 

ημέρα Τρίτη , και ώρα 15:00 π.μ. κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας 

9.3. Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αμέσως μετά το πέρας της 

προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ως εξής: 

α. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 

προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι 

οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο 

πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από την Επιτροπή οι 

φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς. 
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Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφονται και ελέγχονται 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατόπιν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών και μονογράφονται οι οικονομικές προσφορές. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης.  Για την εφαρμογή του 

ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση 

προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95, 98 του ν. 4412/2016.  

β. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να καλέσει 

τους προσφέροντες για την υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών. 

γ. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε 

πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

5της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της υποβολής. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη 

(ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. 

δ. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε 

πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 

ε. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

στ. Ο μειοδότης θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16 

και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ν. 4412/16 προκειμένου να 

προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης. 

ζ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής του άρθρου 6.1 της παρούσης, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

ματαιώνεται. 

η. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη 

(ή τη ματαίωση της διαδικασίας) και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση .  

θ. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες. Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του 

πρακτικού στον οριστικό πλέον ανάδοχο, ο οποίος και καλείται για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ι. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 ,αντικατάσταση του άρθρου 72 παρ. 1  του Ν.4412/2016, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  , 
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χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

κ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

 

13. Προδικαστικές προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 

4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 

4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 

της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 

δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

 

14. Νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου 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 ή 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 τη νομική μορφή του 
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οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

15. Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και των τευχών 

διαπραγμάτευσης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :                                                                                        

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1. Χρονολογικό Αρχείο                                   

2. Φάκελος Έργου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α/Α Ε/Ε ΜΕΕΠ 

(Κατ./Τάξη) 

Διεύθυνση Στοιχεία Επικοινωνίας 

1 ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

4327/Οδοποιια 

2
η
Τάξη , 

Οικοδομικά  2
η
 

Τάξη
     

 

 

4
ο
 χλμ Ε.Ο 

Πρέβεζας-

Ιωαννίνων 

Πρέβεζα   

ΤΚ 48100 

e-mail: katsimpokis@hotmail.com 

Τηλ. 2682022767 

  

2 ΕΡΓΟΔΟΜΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε 

 

 

17453/Οδοποιια 

3
η
 Τάξη  , 

Οικοδομικά 2
η 

Τάξη  

Χρ.Ρίζου 2 

Πρέβεζα  

ΤΚ 48100 

e-mail : Ergodomi.ep@gmail.com 

Τηλ. 2682024616 

  

3 ΦΑΤΟΥΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

23368/Οδοποιια 

1
η
Τάξη, 

Οικοδομικά 1
η
 

Τάξη 

Κορυτσάς & 

Σουλίου 6 

Πρέβεζα 

 ΤΚ 48100 

e-mail : fatdim@otenet.gr 

Τηλ. 2682023889 

  

 

 

 

 


