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«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ» 

Αναθέτουσα Αρχή/Προϊσταμένη 
Αρχή: 

Π. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ/ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

Χρηματοδότηση  
Η με αριθ.3396 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. 
πρωτ. 605878(4345)/26-08-2022 και ΑΔΑ:ΨΔ637ΛΛ-
ΧΒ3, ΑΔΑΜ: 22REQ011152259) 

Κωδικός Έργου 1122ΣΕΡ002ΚΑΠ22 

CPV 45246410-0 

Διαδικασία ανάθεσης- κριτήριο 
Ανάθεσης 

Απευθείας Ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σέρρες,    4 Οκτωβρίου 2022 

Αριθ. Πρωτ.: οικ.701054(6974) 

ΠΡΟΣ:  
1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μ.  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ  Ε.Δ.Ε.  
Δ/νση :     Κ. Αλεξανδρίδη 
3   Σέρρες   -    62122 ,  
ΤΗΛ.: 6974805931 
email: xatzianastasiadis@hotmail.com 
2. ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
Ε.Δ.Ε - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΛΗ 74 - ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΗΛ. : 2321055064 
ΚΙΝ : 6974 63 62 77 
email:  patsiala_maria@yahoo.gr 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΙΩΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ &  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. Ε.Δ.Ε. 
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 16  
Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 56429 
email: topoasimakis@hotmail.com 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  60.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς 

13-10-2022, 10:00π.μ. 

Διάρκεια  ισχύος προσφοράς 90 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών 

 

 Η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ». Η 

εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 48.387,10€ χωρίς το ΦΠΑ 24%, 

ήτοι ποσό 60.000€ μαζί με το ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του προγράμματος 

επενδυτικών δαπανών έτους 2022 της Π.Ε. Σερρών σύμφωνα με την 3396 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 605878(4345)/26-08-2022 και ΑΔΑ:ΨΔ637ΛΛ-ΧΒ3, ΑΔΑΜ: 22REQ011152259) 

της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων Π.Ε. Σερρών για το οικονομικό έτος 2022 και 

με αρ. 3385 καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για τον λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθμό 51/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 

12η/22-07-2022) (ΑΔΑ:6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40) με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση του τεχνικού 

Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών έτους 2022, χρηματοδοτούμενων από 

τους Κ.Α.Π., το Π.Δ.Ε. και τους Ίδιους Πόρους. 

2. Την αριθ. 46/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 

7η/21-09-2022) (ΑΔΑ: 9ΠΩΙ7ΛΛ-9Γ8) με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης µε 

απευθείας ανάθεση μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την αριθ. 668733(6672)/30-09-2022 απόφαση της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών 

(ΑΔΑ: ΨΡΠΛ7ΛΛ-ΔΩΝ) με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του έργου.  

4. Την 2231 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 605878(4345)/26-08-2022 και 

ΑΔΑ:ΨΔ637ΛΛ-ΧΒ3, ΑΔΑΜ: 22REQ011152259) της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρώπινων 

Πόρων Π.Ε. Σερρών για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. 3385 καταχώρηση στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

5. Την με αριθ. πρωτ: οικ.699700(6965)/4-10-2022 βεβαίωση ότι η εν λόγω ανάθεση είναι εντός των 

ορίων του 10% του συνολικού προϋπολογισμού των πιστώσεων της Υποδ/νσης Τεχνικών έργων 

της Π.Ε. Σερρών για εκτέλεση έργων, με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 118 του 

ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 118 παράγ. 1 έως 4 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 50 του ν.4782/2021 σύμφωνα με τις οποίες «1. Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης 

έργου……… το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. …….4. Για 

τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ……………., η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα 

αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. » 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  

 

1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μ.  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  Ε.Δ.Ε.  
Δ/νση :     Κ. Αλεξανδρίδη 3   Σέρρες   -    62122 ,  
ΤΗΛ.: 6974805931 
email: xatzianastasiadis@hotmail.com 
2. ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
Ε.Δ.Ε - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΛΗ 74 - ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΗΛ. : 2321055064 
ΚΙΝ : 6974 63 62 77 
email:  patsiala_maria@yahoo.gr 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΙΩΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ &  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. Ε.Δ.Ε. 
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 16  
Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 56429 
email: topoasimakis@hotmail.com 

 

για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ», σύμφωνα με την μελέτη της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών. 

  Περιγραφή του έργου 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες κατασκευής παράπλευρης τάφρου στον εξωτερικό 
πόδα του αναχώματος του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη, ώστε να παροχετεύονται τα όμβρια ύδατα 
και η περίσσεια των υδάτων από το πότισμα του όμορου αγροκτήματος. Η τάφρος θα εκτείνεται 
από το ύψος της γέφυρας της αγροτικής οδού Σερρών – Μονόβρυσης έως τη γέφυρα εντός του 
Δ.Δ. Νεοχωρίου. 

Επίσης, με την παρούσα μελέτη θα τοποθετηθούν οι αγωγοί διατομής DN/ID 800mm, με την 
οποία θα παροχετεύονται τα νερά που συσσωρεύονται στην παράπλευρη τάφρο στη βαθιά κοίτη 
του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη. 

     ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
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πύλης www.promitheus.gov.gr  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  (Α.Α. 192784) , μέχρι την Πέμπτη, 13/10/2022 και ώρα 

10:00π.μ. 

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν 

ψηφιακή  υπογραφή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, 

και το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . 

   Α. Υποφάκελος 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, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. 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 νόμιμου 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 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 συνεται-

ρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, 

τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.( άρθρο 80  παρ. 9 το υ Ν.441 2/2 016 και  άρθρο73 παρ .1 

του Ν.4412/2016). 

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

νομικό πρόσωπο: 

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν.4412/2016, 

β) δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
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δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

δ) δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 (§4) για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την 

προσφορά ή τη λήψη της απόφασης με την αναθέτουσα αρχή. 

 

β. Πιστοποιητικό  Φορολογικής  ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e- ΕΦΚΑ σε ισχύ (άρθρο 80 

παρ.2 του Ν.4412/2016) και 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 εισφοράς  κοινωνικής ασφάλισης . 

δ. 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). 

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

παρούσας πρόσκλησης . (άρθρο 80 παρ.1 2 το υ Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Τα ανωτέρω 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 παρ . 12 του ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

ε. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
στ.  Βεβαίωση εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π. στην  κατηγορία  A1  τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π.  για  έργα 

κατηγορίας οδοποιίας 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία 

υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως και τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους , εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 Δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους (β)  και (γ), εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
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φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

 Β. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Επίσης δεν γίνεται δεκτή, προσφορά που 

ξεπερνά τον προϋπολογισμό. 

Η προσφέρουσα εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά της ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης στην περιπ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς. 

Η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 

λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 

αποσφράγισης διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

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). 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

Στην παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τους προβλεπόμενους περιορισμούς.   

Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος, θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που 

θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Νόμου 4412 / 2016, όπως αυτό 

ισχύει σήμερα.  

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης 
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ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235) καθώς και της κράτησης 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών ΤΕ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (με το οποίο τροποποιήθηκε το 

άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016).   

 
Ο Αν. Προϊστάμενος Σ.E.  

Π.Ε. Σερρών 

 

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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