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Προσ  
 

1.  ΚΕΣΕΜ Α.Ε. 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ:  ΚΔΣΔΜ Α.Δ. 
Α.Φ.Μ:  800886957 
ΓΟΤ: ΚΟΡΙΝΘΟΤ 
Γιεύθσνση: ΑΡΑΝΣΑΠΗΥΙΩΣΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
Πόλη: ΓΔΡΒΔΝΙ   
T.K.: 20009   
Σηλέφωνο: 2743052047 
email: ketemmougios@gmail.com 

 
2. GEOGENESIS A.E. 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ:   "ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΣΕΥΝΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" 
Α.Φ.Μ:   099364380 

ΓΟΤ:  ΦΑΔ Αθηνών 

Γιεύθσνση:  Θεσσαλονίκης  16    

Γήμος: Παπάγοσ-Υολαργού 

T.K.:  15562    

Σηλέφωνο:  210-6561800 

email: info@geogenesis.gr 
 

3. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΣΕ 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΑΣΔ 
Α.Φ.Μ:  801316264 
ΓΟΤ: ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ 
Γιεύθσνση: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 178   
Πόλη: ΠΔΡΙΣΔΡΙ   
T.K.:   12134 
Σηλέφωνο: 2111114318 
email: m.karampelasnaturalgas@gmail.com 

 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ EKΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
«K.A.15.00.00.0233 Αποκατάςταςθ οδοποιίασ λόγω διζλευςθσ δικτφων φδρευςθσ Δ.Ε. 
ικυωνίων». 

Ο Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ζχοντασ υπόψθ: 

1) Τθν περίπτ. Ε’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του Ν.1069/80 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2) Τθν παρ. 1 του αρκρ. 1 του Ν. 4483/17 που αντικατζςτθςε τθν παρ.1 του άρκρου 1 του Ν.1069/80. 
3) Τθν παρ. 2 του άρκρου 257 του Ν.3463/06. 
4) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν με τον Ν.4782/21 και ιςχφουν ςιμερα. 
5) Το άρκρο 326 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 126 του Ν. 4782/21. 

mailto:deyasik@otenet.gr
mailto:ketemmougios@gmail.com
mailto:info@geogenesis.gr
mailto:m.karampelasnaturalgas@gmail.com




6) Το άρκρο 328 παρ. 1, 2, και 3 και 330 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 128 του Ν. 
4782/21. 

7) Τθν αρικ.42/2022 μελζτθ τθσ Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του ζργου με τίτλο «Αποκατάςταςθ οδοποιίασ λόγω 
διζλευςθσ δικτφων φδρευςθσ Δ.Ε. ικυωνίων», προχπολογιςμοφ πενιντα επτά χιλιάδων ευρώ 
(57.000,00€)  πλζον Φ.Π.Α. 

8) To από 19/12/2022 πρωτογενζσ αίτθμα (22REQ011845679 2022-12-19) για τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ του 
ζργου: «Αποκατάςταςθ οδοποιίασ λόγω διζλευςθσ δικτφων φδρευςθσ Δ.Ε. ικυωνίων». 

9) Τθν αρικ. 833-19/12/2022 (ΑΔΑ:Ψ7Ε8ΟΕΚΠ-ΒΜΒ & ΑΔΑΜ:22REQ011846221) Απόφαςθ Ανάλθψθσ 

υποχρζωςθσ ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ ποςοφ  57.000,00€ με Α.Π:. 833-19/12/2022, 

ςε βάροσ του Κ.Α. 15.00.00.0233 που είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό ζτουσ  2022 για  το 

ζργο «Αποκατάςταςθ οδοποιίασ λόγω διζλευςθσ δικτφων φδρευςθσ Δ.Ε. ικυωνίων», θ οποία κα 

χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ. 

 

 

Προτίκεται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ του ζργου με τίτλο: «Αποκατάςταςθ οδοποιίασ λόγω διζλευςθσ 
δικτφων φδρευςθσ Δ.Ε. ικυωνίων» με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  
του τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν με τον Ν.4782/21 και ιςχφουν ςιμερα, και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ κακϊσ 
και τουσ όρουσ και  προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικ. 42/2022 μελζτθσ τθσ Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Το είδοσ των 
εργαςιϊν εμπίπτει ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV): 45233120-6. 
Η ςυνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των  70.680,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
24%. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά , μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α.Α.: 194965) 
Για τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να διακζτουν ψθφιακι 
υπογραφι. 
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ Παραςκευι 
23/12/2022 και ώρα 14:30μ.μ. Προσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ και τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων 
αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 
με τον Ν.4782/2021, παρακαλοφμε, μαηί με τθν οικονομικι προςφορά ςασ που κα περιλαμβάνει το ποςό 
τθσ προςφοράσ (ολογράφωσ και αρικμθτικά), ανά ομάδα εργαςιϊν, τθν θμερομθνία που ςυντάχκθκε, τθν 
ςφραγίδα και τθν υπογραφι του προςφζροντα, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, ςτθν κατθγορία ζργων Οδοποιίασ  και ςτθν τάξθ Α1 και άνω ι 

Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Νομαρχιακό Μθτρϊο του Ν.Κορινκίασ, ςτθν κατθγορία ζργων Οδοποιίασ. 

β. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ: 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν τουσ διαχειριςτζσ,  

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανϊνυμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  

γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτοφ, 

δ) Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά ςτα φυςικά πρόςωπα που 

ζχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ κατά τθ νομοκεςία που διζπονται.  

Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο καταδικάςτθκε 

κα πρζπει να επιςυνάπτονται και οι καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

http://www.promitheus.gov.gr/




γ. Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, που εκδίδεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμόςιων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα δθμόςια ζργα 

που είναι ςε εξζλιξθ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

δ. Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) ωσ φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ,, β) για ζργα που εκτελεί μόνοσ του ι ςε 

κοινοπραξία, κακϊσ και γ) για τα ςτελζχθ μθχανικοφσ που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εργολθπτικισ 

επιχείρθςθσ  και που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτον eΕΦΚΑ (τομζασ πρϊθν ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ), που να είναι 

εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, 

που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

ε. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 

ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων του οικονομικοφ φορζα όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

ςτ. Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ, με το οποίο βεβαιϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ και δεν ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. 

η. Υπεφκυνθ Διλωςθ περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου 

αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τον 

Ν.4782/2021). 

θ. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν, ςτο πρόςωπό του, οι λόγοι αποκλειςμοφ των κάτωκι 

περιπτϊςεων: 

•ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 253 του Ν. 4412/2016, 

•υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

•εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 262 του 

Ν.4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευτεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα, 

•εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των 

οικονομικϊν φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 280 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4782/2021,δεν μπορεί 

να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

•εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 





•εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, 

•εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 

που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

•εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

κ. Στισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι 

προαιρετικά ςτο ΓΕΜΗ και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ: 

 για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, υποβάλλει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του   

 για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, Γενικό 

Πιςτοποιθτικό Μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα, κατά περίπτωςθ, νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 

φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 

ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 

ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον 

απόφαςθ - πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου  

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ.  

ι. Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυνοδευόμενθ από πίνακα όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ 

ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι υπεργολαβίασ) και αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο 

ανά ζργο και το ςυνολικό ανεκτζλεςτο. 

κ. Εκτυπωμζνθ, από ΑΑΔΕ, καρτζλα ςτοιχείων μθτρϊου επιχείρθςθσ, περί ενεργισ κατάςταςθσ τθσ  

δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. 

λ. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του 

άρκρου 43 τουΝ.4605/2019). 





Σθμειϊνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν προςκλικθκαν να 

υποβάλουν προςφορά (άρκρο 330 παρ. 3β του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 130 

του Ν.4782/2021). 

 

Η παροφςα Πρόςκλθςθ αναρτάται: 

(α) ςτο ΚΗΜΔΗΣ 

(β) ςτθ διαδικτυακι πφλθ: www.promitheus.gov.gr E.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(γ) ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

(δ) ςτθν ιςτοςελίδα του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
υνθμμζνα:  
Η αρικ. 42/2022 μελζτθ τθσ Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 
 

 

 
Ο Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

 
 

Νίκασ Παναγιϊτθσ 
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