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ΠΡΟΣ: Τους Οικονομικούς φορείς 
Ως αποδέκτες πίνακα διανομής 

                                    
                                                                                     

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου 

‘μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου’», 

προϋπολογισμού 59.979,40€ (0 ΦΠΑ). 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από 

το Ν.4782/2021 και ισχύει.  

2) Τις διατάξεις του N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α '). 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων».  

5)  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

6) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.  

7) Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. 

8) την υπ. αρ. 101/21 μελέτη της Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ. 

9) η υπ. αρ. 262/21 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΘ, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, για το παραπάνω έργο προϋπολογισμού  

59.979,40€ (0 ΦΠΑ) 



10) η υπ. αρ. αποφ. ΑΑΥ00274/04-11-21 (ΑΔΑ: ΩΤ11ΟΛΖΛ-Δ5Δ) Ανάληψη 

υποχρέωσης 

Προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Κατασκευή ιδιωτικών 

συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου ‘μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου’», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 101/21 μελέτης 

Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Θέρμης. Η συνολική προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.979,40€ (0 ΦΠΑ) 

 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει τα κάτωθι: 

1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 άρθρο 328, όπως 

ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 128 ΤΟΥ Ν.4782/21) 

2. Το έργο χρηματοδοτείται από  Ι.Π. 

3. Κριτήριο για την  ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

4. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η 

προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι τέσσερεις (4) μήνες με 

δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου 

5. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης είναι η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ 

6. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, κατά το άρθρο 21 του Ν.4782/2021. 

 

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω και τα στοιχεία της με αριθμό 

101/2021 συνημμένης μελέτης να καταθέσετε στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Θέρμης, έως 

και την Τρίτη  28 Δεκεμβρίου 2021 σφραγισμένο φάκελο που να περιέχει: 

Α. Σφραγισμένο υπό φάκελο με την Οικονομική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη  

Β. υπό φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούμε, ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής να 

περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του, 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. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου 



αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους 

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις 

οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη, 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. 

δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα α) ως φυσικό πρόσωπο, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε 

κοινοπραξία, 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.  

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού 

φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

στ. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική 

διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, που εκδίδεται από το 

αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 

του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 

74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).  

η. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπό του, οι λόγοι αποκλεισμού των 

κάτωθι περιπτώσεων:  

• έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016,  

• υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

• εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα,  

• εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4782/2021, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  



• εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

• εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται,  

• εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

• εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  

θ. Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε 

ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.  

ι. Εκτυπωμένη, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής 

κατάστασης της δραστηριότητας της επιχείρησης.  

κ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 με την ΔΕΥΑ Θέρμης, για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης. 

λ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με το ισχύον καταστατικό και την 

εκπροσώπηση του νομικού προσώπου). 

 

Επιπλέον απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.199,00€. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη 

κοινοποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς  (άρθρο 80 παρ. 12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που 

δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν να προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του 

Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην 



ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  www.deya-thermis.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr. 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΘ  

 

 

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

 

 

 

1.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

με δ.τ. «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,                     

ΑΦΜ 094413212, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 56, ΤΚ 564 30,                            

Δ.Ε. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,                            

ΤΗΛ.: 2310683555                                             

email: info@dionsa.com 

 
2.  «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 

ΑΦΜ: 999607559,  ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, 

Γ. Φραντζή 1, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη,            

τηλ.: 2310551180, fax: 2310521395,                 

email: liachtidasa@tee.gr 

 
3.  «MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,           

με δ.τ. «MULTIGAS Α.Ε.»,                              

ΑΦΜ: 999520257, ΔΟΥ: Δράμας,                            

Ι. Δραγούμη 22, Τ.Κ. 66100,  Δράμα,                    

έδρα Υποκαταστήματος: Απόλλωνος 36.             

Τ.Κ. 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης,                     

τηλ.: 2310686300, fax: 2310476373,            

email: info@multigas.com.gr 
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