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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο:

fax:
e-mail:
website:

Δημήτριος Τσούκης
Μπλατσούκα 24
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24413 54913
24413 54903 (Γραμματεία)
24413 54902
d.tsoukis@thessaly.gov.gr
www.thessaly.gov.gr

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση του άρθ. 120 του Ν.4412/16 για απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας», σύμφωνα 

με το άρθρο 118 του Ν.4412/16

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 25.584,25€ (20.632,46€ αμοιβές και 4.951,79€ ΦΠΑ 24%)

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 118 & 120.

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

3. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

4. Του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
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5. Της 6727/2014 Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Παροχής εξουσιοδότησης 

υπογραφής ¨Με εντολή Περιφερειάρχη¨ στους Διευθυντές και στους Προϊστάμενους 

Τμημάτων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, 

Λάρισας, Μαγνησίας – Σποράδων και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 

2678/Β/08.10.2014)

6. Την 37357/02.02.2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΧΑΞ7ΛΡ-97Α),

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε

προσφορά για την απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας 

οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας» (CPV [71300000-1] - Υπηρεσίες μηχανικού), σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν.4412/2016, μέχρι την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 15:00.

Εκτιμώμενη αμοιβή: 25.584,25€ (20.632,46€ αμοιβές και 4.951,79€ ΦΠΑ 24%), που αποτελεί και 

το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής.

Α. Η προσφορά για την ανάθεση του εν λόγω έργου υποβάλλεται:

• Είτε μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που περιέχει το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον οικονομικό φορέα, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η φράση «Προσφορά προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας»

β) Ο τίτλος της σύμβασης: «Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου 

Π.Ε. Καρδίτσας»

δ) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή: επωνυμία του νομικού προσώπου ή 

ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (πόλη, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail).

• Είτε ηλεκτρονικά στο email της Υπηρεσίας, με συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς με τα παραπάνω στοιχεία και ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον οικονομικό 

φορέα

Β. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και συγκεκριμένα:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του

2. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
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3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

5. Μελετητικό Πτυχίο

6. Πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε 

πειθαρχική ποινή

7. Αποδεικτικό μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).

8. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ότι:

«Α. Δε συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθ. 73 παρ. 1 & 2 του 

Ν.4412/2016

Β. Δε συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία:

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016,

(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

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

ανταγωνισμού,

(δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθ.24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,

(στ) Ο προσφέρων 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 
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που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) Ο προσφέρων 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 κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, 

(η) Ο προσφέρων 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.

Γ. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016.»

Γ. Σημειώνεται ότι:

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 §12 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει)

• Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά 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 (άρθρο 80 § 12 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13-15 

του Ν. 4727/2020 (Α' 184). Μπορούν να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή εκτός από 

αυτά που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως ισχύει.

• Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει)

• Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθ. 72 παρ. 4 του Ν.4412/16,όπως ισχύει.

Δ. Πληροφορίες για τη διαδικασία:
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1. Τόσο η ανάθεση όσο και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει και θα διεξαχθούν υπό τους όρους του νόμου αυτού, καθώς και 

της παρούσας πρόσκλησης

2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει

3. Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων 

δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα από πρόσκληση (γραπτή ή 

προφορική) της Υπηρεσίας.

5. Η προσφορά που θα υποβληθεί δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα δέκα (10) μηνών 

(άρθρο 97 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει).

6. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του άρθ. 118 του Ν. 4412/16 με την 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 118 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει)

7. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει είναι τα εξής:

1. Η παρούσα πρόσκληση

2. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς

3. Το τεύχος τεχνικών δεδομένων

4. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών

Ο Δ/ντης
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας

Δημήτριος Κουτρομάνος
Μ-Η Μηχ/κός

Συνημμένα:

- Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και προεκτιμώμενων αμοιβών
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Κοινοποίηση για ανάρτηση :
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• ΚΗΜΔΗΣ
• Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
• Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Πολιτικός μηχ/κός
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 4 – ΤΡΙΚΑΛΑ 42 132
Τηλ./email: 2431035020/ clafaz@otenet.gr 

mailto:clafaz@otenet.gr



		2021-12-08T13:53:39+0200




