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ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπάρ για ηην ζύνατη ζύμβαζηρ καηαζκεςήρ ηος έπγος με ηίηλο 
«ΔΠΙΚΔΤΖ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΡΓΔΤΖ Γ.Δ. ΑΟΤ-ΛΔΥΑΙΟΤ» με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ». 
 
Ο Γήκνο Κνξηλζίσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 
«ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΡΓΔΤΗ Γ.Δ. ΑΟΤ-ΛΔΥΑΙΟΤ»., αξηζκφ κειέηεο 55/2021 θαη πξνυπνινγηζκφ 
60.000,00  επξψ . 
 
Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο «απεπζείαο αλάζεζε» ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 4412/2016 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021. 
 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο έρεη εθδνζεί  
α) ε αξηζ. 543/2021 (Αξ. πξση: 22269/05-8-2021) (ΑΓΑ: 9Ω73ΩΛ7-Ω33) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη  
β) ε αξηζ. 22200/05-8-2021 βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο  
 
Παξαθαινχκε φπσο ππνβάιιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο παξνχζαο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ.  
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο (ζπκπιεξψλεηε ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία), ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
 
(Α) Τπεύθςνη Γήλυζη  
Α1 εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ όηι δεν ζςνηπέσοςν οι λόγοι 
αποκλειζμού ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 73 ηος Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 
4782/2021 θαη ηζρχεη. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ 
κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016 φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ηζρχεη Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά :α) ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 
δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ 
Ν.4412/2016) 
Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/




Διδικόηεπα θα δηλώνεηε όηι  
Γελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε, θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα εγθιήκαηα: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2008/841/ ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ. 42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 
θαη, φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία 
πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α 
παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο 
(ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 
198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε 
θ.ιπ.), 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ 
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α' 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α' 103), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (EE L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα 
εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α' 103), 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο 
Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 
2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (EE L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α' 
139), 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ 
ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) θαη ηα 
εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 
Α2  
κλεία φηη ν ίδηνο ή ειεγρφκελν απφ απηφλ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 118 
ηνπ λ 4412/2016 κε ην Γήκν Κνξηλζίσλ γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξά ηνπ 
Α3  
πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 74 § 4 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 
4782/2021 θαη ηζρχεη) 
Α4  
πεξί κε έθδνζεο ζε βάξνο ηνπ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ 
αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
(Β) Φοπολογική Δνημεπόηηηα  





Πιζηοποιηηικό θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
(Α.Α.Γ.Δ.), γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ 
είλαη ζε εμέιημε θαη ζα θέξεη έλδεημε «Γηα θάζε λφκηκε ρξήζε εθηφο είζπξαμεο …». 
(Γ) Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα  

Πιζηοποιηηικό αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ  e-ΔΦΚΑ. Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία 

θαζψο θαη γ)  γηα ηα ζηειέρε-κεραληθνχο ηνπ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη πνπ 

έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ eΔΦΚΑ (ηνκέαο πξψελ ΔΣΑΑ –ΣΜΔΓΔ). Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο 

εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο 

εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ 

απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηνλ eΔΦΚΑ.  
Όιεο νη βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο θαη ζα θέξνπλ έλδεημε «… ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ….». 

 
(Γ) Δκηύπυζη ηηρ καπηέλαρ «ηοισεία Μηηπώος/Δπισείπηζηρ» 
Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο «ηνηρεία Μεηξψνπ/Δπηρείξεζεο» απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet,  απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Η εθηχπσζε ζα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο 
 
(Δ) Πιζηοποιηηικά μη διάππαξηρ επαγγελμαηικού παπαπηώμαηορ 
Πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ), απφ ηα νπνία 
απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ 
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
 
(Ε) Γικαιολογηηικά απόδειξηρ καηαλληλόηηηαρ για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ & 
Σεσνικήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ  
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Μ.Δ.ΔΠ κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ 
πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Σκήκα Ι ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.), ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, αλά πεξίπησζε, 
ζηελ/ζηηο θαηεγνξία/εο έξγσλ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ». 
 
(Ζ) Γικαιολογηηικά Οικονομικήρ και Υπημαηοοικονομικήρ 
Τπεχζπλε δήισζε ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε 
ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ 
αλεθηέιεζην.  
 
(Θ) Αποδεικηικά νομιμοποίηζηρ  
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν : 
- γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ππνβάιιεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 
εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
- γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ 
Μεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΗ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
- ηα θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., 
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 





ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν 
πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ 
αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. 
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 § 12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη) 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηνπο. (άξζξν 80 § 12 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη). 
 
Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2690/1999 (Α' 45) θαη ηα άξζξα 13 θαη 15 ηνπ λ. 
4727/2020 (Α' 184). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη 
ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.». 
 
Η αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κνξηλζίσλ. 
 
εκεηψλεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πος δεν πποζκλήθηκαν λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά  (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021) . 
 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη : 
(α) ζην ΚΗΜΓΗ  
(β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ : www.korinthos.gr & 
(γ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. 
 
 
 

 
 

 
                                        Ο  Γήμαπσορ Κοπινθίυν 

 
 
 
                         Βαζίλειορ Νανόποςλορ 
 
ςν.: Τπ΄ αξηζ.  55/2021 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Έξγσλ θαη Μειεηψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & 
Πνιενδνκίαο  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΖ:   
Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια: 
1. ΠΙΣΔΤΟ ΑΔ                        
2. .Λ. ΔΤΠΑΛΙΝΟ ΑΔ  
3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΖ ΣΔΥΝΙΚΖ – ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΖ ΙΚΔ  
 
Αποδέκηερ ππορ κοινοποίηζη: 
 
Δζυηεπική διανομή: 
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο. Σκήκα Έξγσλ θαη Μειεηψλ. 

 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
http://www.korinthos.gr/
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