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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
Νομός Θεσπρωτίας                                
Δήμος  Σουλίου        
Διεύθυνση ΤΥ-Περιβ/ντος & Πολεοδομίας
Ταχ. Δ/νση  : Κ. Καραμανλή 179, Παραμυθιά
Τ.Κ.    : 46200
Πληρ.: Παππάς Γρηγόριος
Τηλ .  : 2666360127 
e-mail: gpappas@paramythia.gr

ΠΡΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
1. Sancehez Capilla Bernardo

Aρχιτέκτονας Μηχανικός
2.Ιωάννης Αρβανίτης
Τοπογράφος Μηχανικός

Ευριπίδου 16
46100 Ηγουμενίτσα

                        
 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολή προσφοράς  για την  παροχή  υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Ωρίμανση έργων)», προϋπολογισμού μελέτης 36.890,00 
€( με ΦΠΑ 24%).

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικού Συμβούλου (Ωρίμανση έργων)», προϋπολογισμού μελέτης 36.890,00 €(με ΦΠΑ 24%).
  Η δαπάνη θα καλυφθεί από  πόρους του Δήμου και από τον ΚΑ:30-7413.001 που αφορά την 
υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσίων Τεχνικού Συμβούλου (Ωρίμανση έργων)», προϋπολογισμού 
μελέτης 36.890,00 €(με ΦΠΑ 24%),  προϋπολογισμού έτους 2022, όπου έχει εγγραφεί σχετική 
πίστωση και έχει διατεθεί η ανάλογη πίστωση  με την αριθ. Πρωτ.6440/26-04-2022 απόφαση   
Δημάρχου (AΔΑΜ:22REQ010450011).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες του έργου του θέματος 
μέχρι την 10-05-2022. 
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: 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι απο-κλεισμού 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 
καταδικα-στική 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 
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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. 
β. Φορολογική ενημερότητα . 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικη-τική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σημείωση για υπεύθυνη δήλωση) 
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.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περί- πτωση 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. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης - Αντίγραφα πτυχίων  κατηγορία 16 Τοπογραφικές μελέτες και 
κατηγορία 7 Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες.
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)
Πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:00 έως 
13:00μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος  κ. Παππάς Γρηγόριος  τηλ: 2666360127 

Συνημμένα: η αρ.  39/2022 μελέτη της Δ/νσης ΤΥ-Περιβ/ντος & Πολεοδομίας.

Ο
Δήμαρχος

Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
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