
 

 
 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι,  8 Σεπτεμβρίου 2022 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:  203268/2376 
Δ/ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

Προς : 
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
Εμμ. Παπαδάκη 19 
Ν. Ηράκλειο Τ.Κ. 141 21 
e-mail: edafo@edafomichaniki.gr   

 
Ταχ. Δ/νση : Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι 
Ταχ. Κώδικας : 36100 
Πληροφορίες : Αικ. Καρακώστα  
Τηλέφωνο : 2237352433 
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : k.karakosta@pste.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για Σύναψη Σύμβασης με την 
διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 118 παρ. 1 - εδ. α΄  του Ν.4412/2016) για την ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ- 
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΧΩΡΑ Τ.Κ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας:  29.986,98 € (πλέον Φ.Π.Α .24%), ήτοι 37.183,86 € (με ΦΠΑ) και 
κωδικό CPV 71351000-3 « Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών» 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι 

σήμερα   

2. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α΄12.10.2020) και ειδικότερα της παρ. 1στ. του άρθρου 40,  

3. Την υπ’ αριθ. 30/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΦ47ΛΗ-Ψ2Ο) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας  με την οποία εγκρίνεται η 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

4. Το Φάκελος Τεχνικών δεδομένων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52286/415/10-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010198099) πρωτογενές αίτημα  

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52287/416/10-3-2022 τεκμηριωμένο αίτημα – αίτημα ανάληψης υποχρέωσης  

7. Την υπ’ αριθμ. 433/2022 (ΑΔΑ:97Υ97ΛΗ-ΤΘΒ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 65770/1236/28-03-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΒΣ7ΛΗ-9ΧΘ & ΑΔΑΜ:22REQ010287678) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ποσού 37.183,86€  

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 128254/2301/24-06-2022 βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Την Εδαφομηχανική ΑΤΕ, Μελετητή Δημοσίων Έργων με κάτοχο πτυχίου 259 για Σύναψη Σύμβασης με 

την διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 118 παρ. 1 - εδ. α΄  του Ν.4412/2016) για την Εκπόνηση 

της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του θέματος. 

 

Ο προϋπολογισμός της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανέρχεται στο 

ποσό των 29.986,98 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ-Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ 

Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. 

65770/1236/28-03-2022 (ΑΔΑ:Ω5ΒΣ7ΛΗ-9ΧΘ & ΑΔΑΜ:22REQ010287678) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης 

 

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 120, παρ. 

3β του Ν.4412/2016) νοείται η (σημερινή) ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικό φορέα, Εργολήπτη 

Δημοσίων Έργων της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-9-2022 ημέρα Παρασκευή, 

και ώρα 12:00 π.μ. 

 

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, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

• Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 

νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 

το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

 

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν 

την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.  

 

• Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη.  

•  Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να 

καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα  

α) ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας,  

β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και  

γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ)   

• Βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) κατηγορίας Β’ (Γεωτεχνικών Μελετών)  

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου   

• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση  με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

• Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρο 74 § 4 του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021 και ισχύει ή  άλλα πιστοποιητικά που θα δύναται να 

απαιτηθούν για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν 

να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

53 του Ν.4782/2021) 

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/16 
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Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται: 

α) Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (portal.tee.gr) (email: meletes@central.tee.gr) 

β) Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) 

γ) Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pste.gov.gr  στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» 

 

 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης 

 

Φάνης Χ. Σπανός 
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