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Ηάκυνκοσ,

22 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: Οικ 95200/17963

ΠΡΟ: 1. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΑ ΕΔΕ
ΧΙΩΣΘ 39, 29100 ΗΑΚΤΝΘΟ
Ε-mail: ts-nik@otenet.gr
Σθλ: 6973048080
2. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΡΑΓΩΝΑ ΕΔΕ
ΓΑΪΣΑΝΙ, 29100 ΗΑΚΤΝΘΟ
Ε-mail: kdragonas@yahoo.gr
Σθλ: 6947373251

ΠΡΟΚΛΘΘ
Θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων ενδιαφζρεται να ανακζςει ζργο με τίτλο: «Επείγουςεσ εργαςίεσ
ςυντήρηςησ και αποκατάςταςησ φωτεινών ςηματοδοτών και φωτιςτικών ςωμάτων οδικοφ δικτφου Π.Ε.
Ηακφνθου» (CPV: 45232141-9 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδϊν), προχπολογιςμοφ 37.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
Θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει με τθν διαδικαςία τθσ «απευκείασ ανάκεςθσ» του άρκρου 118 παρ.1
του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 50 του Ν.4782/2021.
Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ ζχει εκδοκεί α) θ υπ’ αρικ. Α/Α1904 βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ με αρ.
πρωτ. οικ 89529/16933/01-11-2022 και β) θ βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α
του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτα οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ
πίςτωςθσ. Θ καταςκευι του ζργου χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Π.Ε.
Ηακφνκου ςτον φορζα 03.071 με ΚΑΕ 9453.03.022.002.001 του προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ.
Παρακαλοφμε αφου λάβετε υπόψθ ςασ τα ςτοιχεία τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ για τθν καταςκευι του
ζργου: «Επείγουςεσ εργαςίεσ ςυντήρηςησ και αποκατάςταςησ φωτεινών ςηματοδοτών και
φωτιςτικών ςωμάτων οδικοφ δικτφου Π.Ε. Ηακφνθου», να μασ υποβάλλετε ςχετική προςφορά ςτο
Πρωτόκολλο τησ Δ/νςησ Σεχνικών Ζργων Π.Ε. Ηακφνθου μζχρι 29-11-2022 ημζρα Σρίτη και ώρα
1:00μ.μ. Θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 30-11-2022 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα
10:00π.μ. και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ
Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Ηακφνκου κα. Κακολφρθ Αγγελικι και κα. Βοφλτςου Αγγελικι.
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Μαηί με το ςυμπλθρωμζνο και νομίμωσ υπογεγραμμζνο ζντυπο τησ οικονομικήσ προςφοράσ, το
οποίο κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν.
4412/2016.
Σελίδα 1

22PROC011651863 2022-11-23
Α. Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και του άρκρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με
τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ για ζργα κατθγορίασ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
2. Τπεφθυνη δήλωςη εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
3. Απόςπαςμα του ποινικοφ μητρώου, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ και τθσ ωσ άνω υπεφκυνθσ διλωςθσ
αφορά και τα κάτωκι πρόςωπα: ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ
διλωςθ και το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου,
όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 79Α του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ
φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν
λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ
υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),
τουσ
διαχειριςτζσ,
ι
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ι
δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο
εκπρόςωπο.(άρκρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρκρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
4. Πιςτοποιητικό φορολογικήσ ενημερότητασ, που εκδίδεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για
τα δθμόςια ζργα που είναι ςε εξζλιξθ.
5. Πιςτοποιητικό αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Θ 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 του που
ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ και που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτον
eΕΦΚΑ (τομζασ πρϊθν ΕΣΑΑ –ΣΜΕΔΕ). Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ
υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το
προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ
προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των φυςικϊν προςϊπων που
ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά
πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι
δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό
αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
6. Τπεφθυνη δήλωςη του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
7. Εκτφπωςη τησ καρτζλασ “τοιχεία Μητρώου/ Επιχείρηςησ” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τησ
Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
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8. Τπεφθυνη δήλωςη περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του
οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. (άρκρο 74 παρ.4
Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021).
9. Τπεφθυνη δήλωςη ότι ο ίδιοσ ι ελεγχόμενο από αυτόν φυςικό ι νομικό πρόςωπο δεν ζχει
ςυνάψει ςφμβαςθ του άρκρου 118 του ν 4412/2016 με τθν Περιφζρεια Ιονίων Νιςων για
διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του.
10. Ειδικά, για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ μθ υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων
ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων:
με τθν υποβολι ενθμερότθτασ πτυχίου εν ιςχφει, ςυνοδευόμενθσ, ανά περίπτωςθ, 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, για τα ζργα που είναι υπό εξζλιξθ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται
ςτθν ενθμερότθτα πτυχίου ι
υπεφκυνθσ διλωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου, ςυνοδευόμενθσ 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, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ενθμερότθτα πτυχίου,
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
11. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίηςησ και ειδικότερα ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου,
υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του
νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ
Ειδικότερα:
Α. Για τουσ ημεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ υποβάλλονται:
1) ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται
υποχρεωτικά ι προαιρετικά ςτο ΓΕΜΘ και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο
ΓΕΜΘ:
α) για τθν απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, υποβάλλει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχφουςασ
εκπροςώπηςησ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοθεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από
την υποβολή του.
β) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, Γενικό
Πιςτοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΘ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
2) τισ 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.
ε 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 ςτο οποίο χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ.
Β. ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο/ατομικι επιχείρθςθ, εφόςον ζχει
χορθγιςει εξουςίεσ εκπροςϊπθςθσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του
οικονομικοφ φορζα.
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ. Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το
χρόνο υποβολήσ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν
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εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ
προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019).
Πριν τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κατατίκεται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», ςε
ποςοςτό επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πζντε τοισ εκατό (5%).
Θ παροφςα πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο Διαδίκτυο: ςτο ΚΘΜΔΘ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ
Ιονίων Νιςων www.pin.gov.gr κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ
www.tee.gr.
θμειϊνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν προςκλικθκαν να
υποβάλουν προςφορά (άρκρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 53 του
Ν.4782/2021).

Θ Περιφερειάρχησ Ιονίων Νήςων

Ρόδη Κράτςα – Σςαγκαροποφλου

ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1) Φ/ΕΡΓΟΤ
2) Χ/Α
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