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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 της «Παροχής υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την 
ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας 
Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας 
 
Προϋπολογισμός 37.020,32 ευρώ με ΦΠΑ 24%, CPV: 71300000-1 
 
έχοντας υπόψη: 
 
1.Tον Ν.4412/2016 ΦΕΚ Β/147-8/8/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και το άρθρο 32Α. 
2.Την υπ’ αριθμ. 21/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
3.Την υπ’ αριθμ. 335/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:   
α) Της υπ’ αριθμ. 21/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας 
β) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της 
σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το 
άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019  
γ) του πίνακα προσκαλούμενων Οικονομικών Φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό  
 

Π ρ ό σ κ λ η σ η 
 
Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή 
της προσφοράς για την ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου 
Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 
και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας» 

υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω 
Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης: 
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

1. CONSORTIS 
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27 
Τ.Θ. 4316 | 57001 Πυλαία | Θεσσαλονίκη 
T: +30 2310 889 336, | E: info@consortis.gr   

2. ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 
Πλ. Ιπποδρομίου 7, Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.:(+30)2310250601-3 Email: yetos@otenet.gr 

3. ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Γ. Παπανδρέου 76 54655 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. (+30)2310886436  Email: info@akmice.gr 



Η χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου είναι έξι (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Συγκεκριμένα παρακαλείσθε να αποστείλετε σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Οδός Βασ. Γεωργίου 
22 & Τραπεζούντος,  σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση μέχρι 
την 04/10/2021 ημέρα Δευτέρα και μέχρι την ώρα 10.00 πμ, υπόψη του προέδρου της 
επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο  
οικονομικής προσφοράς. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
Η υποχρέωση αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του 
άρθρου 39 του Ν. 4488/2017).  
[Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]  
 
[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών] 
 
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους 
προσφέροντες για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων προσφορών. 
 
Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας κ. Μεντζίνης Δημήτρης, τηλ. 2313304042, email: mentzinis@oraiokastro.gr 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(www.oraiokastro.gr) 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 Η υπ’ αριθμ. 21/2021 Τεχνική Έκθεση  
 
                                                                                   Ο Δήμαρχος 

                                                                           Τσακίρης Παντελεήμων 


